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บรรณาธิการ

	 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	ปีที่	6	ฉบับที	่1	 (มกราคม	–	มิถุนายน	2559)	ได้เข้าสู่ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยสภาวทิยาลยัได้พจิารณาให้การยอมรบั	วารสารทางวชิาการ	ส�าหรบัเผยแพร่ผลงานทางวชิาการได้	โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ในข้อ	3	ของประกาศ	ก.พ.อ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ	พ.ศ.2556

	 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 เป็นผลงานวิจัยของ	 คณาจารย์	 นักวิจัยผลงาน

วทิยานพินธ์	และการศกึษาค้นคว้าอสิระ	ระดบับณัฑิตศกึษาท้ังภายในและภายนอกสถาบนั	วารสารวทิยาลัยบณัฑติเอเซยี 

สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างองิทางวชิาการได้	ส�าหรบัฉบบันีมี้ผลงานวจิยัจากหลากหลายสาขาอาทิ	เช่น	ด้านศกึษา

ศาสตร์มนษุย์ศาสตร์	และสงัคมศาสตร์เป็นต้น	ส�าหรบับทความทางวชิาการในฉบบันีมี้	3	เรือ่ง	และบทความวจิยั	จ�านวน	

13	เรื่อง	ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

	 กองบรรณาธกิารยนิดรีบับทความจากทกุองค์กร	บทความทุกเรือ่งจะได้รบัการพจิารณาตรวจประเมินคณุภาพ

จากผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ากองบรรณาธิการ	ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์

มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับนักวิชาการ	นักวิจัย	นักศึกษา	และผู้อ่านทุกท่าน	ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทาง

วิชาการ	 และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 และขอบคุณ

ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 มาอย่างต่อเน่ือง	 และทางกองบรรณาธิการมีความ 

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ	 ของวารสารให้สูงขึ้นท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป	พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่	 6	

ฉบับที่	2	ในเดือนธันวาคม	2559	นี้ี้

ด้วยความปรารถนาดี

กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

บทบรรณาธิการ 4
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 7

ดร.ศศิรดา แพงไทย

การศึกษากับอาเซียน 12
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

ภาวะผู้น�าส�าหรับนักบริหารการศึกษา 21
ดร.ชีวิน อ่อนละออ

การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 26

ธนากร  ณิชเสฏฐี ดร.กุหลาบ ปุริสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่

การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34
พรสุข พัฒเพ็ง ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองศาสตราจารย์ เยาวรัตน์  การพานิช

การพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 41
จุติพร เวฬุวรรณ ดร.กุหลาบ ปุริสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำาจร ใจบุญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 48
ประเณจตรี คงงาม ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว ดร.กุหลาบ ปุริสาร 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 59
กาญจนา ศรีผักหอม ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ดร.ดารุวรรณ ถวิลการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 69
สิรินาถ งามประเสริฐ ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว ดร.กุหลาบ ปุริสาร

แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 83

สุพัฒน์ ศรีกงพาน อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ สมโภชน์ วัลยะเสวี เยาวอนงค์ ชนะวงศ์ 

รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา
ราชาธิราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 93

จุติพร เวฬุวรรณ

การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าวัฒนธรรมของชาวอีสาน 101
คนิตลดา ณะศรี ฉัตรพงษ์ พีระวราสิทธิ์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
สู่การปฏิบัติของโรงเรียนคูค�าพิทยาสรรพ์  111

ดร.สมใจ มณีวงษ์

ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า 122
ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต จุฑาภรณ์ จันทบาล จันทิมา อุตลา

คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 129
ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 136

กระแส ชนะวงศ์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล
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