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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม  มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นจากผลการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ  และ2) ศึกษาผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และผลการจดัท าข้ อเสนอเชิง
นโยบาย โดยรวมและรายดา้นเก่ียวกบั วตัถุประสงค์  สภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยั
คุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการวจิยัเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การศึกษา
บริบทเพื่อจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวฒิุ และระยะท่ี  2 การตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบัสมบูรณ์ อิงเกณฑ์ความ
เหมาะสม  (propriety) ความเป็นไปได้  (feasibility) และการยอมรับ (acceptable) โดย การ
ประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
 ผลการวจิยัพบวา่ วตัถุประสงคข์องนโยบายเพื่อ 1) เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดี
เก่ียวกบัอาเซียน 2) พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 3) พฒันา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์นอาเซียน 4) เตรียมความพร้อม
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ5) พฒันาเยาวชนให้
เป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แ ขง็โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจุดแขง็ท่ีส าคญัคือ 
สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  มีจุดอ่อนเก่ียวกบั บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ  มี
โอกาสไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก  ในขณะท่ีมี ปัจจยัคุกคาม ดา้นค่าครองชีพสูงผูป้กครอ งหรือ
ประชาชนร่วมมือในการจดัการศึกษานอ้ยลง ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวมท่ีส าคญัคือ ประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน และจดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีกลไกการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีส าคญัคือ 
สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัจงัหวดั  และจดัท า
หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น และทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this participatory policy research were to 1) study the overall and partial proposed 
policy to be a strong ASEAN Community for schools under Office of the Basic Education Commission through 
document research, survey research, and in-depth interview with experts, and 2) study the result of predicting 
opportunity for action and the result of creating the overall and partial policy proposals on objective, current 
situation, strength, weakness, opportunity, threat, guideline, and mechanism of policy for being a strong ASEAN 
Community for schools under Office of the Basic Education Commission.  The research was conducted in two 
phases.  The first phase involved studying related contexts in order to drafting the policy proposals through 
document research, survey research, and in-depth interview with experts. The second phase focused on checking 
information during stakeholders’ seminar before creating the completed policy proposals based on the criteria of 
propriety, feasibility, and acceptability. 
 The findings revealed the policy’s objectives which included 1) distributing knowledge, information, and 
positive attitude towards ASEAN, 2) developing students and citizen’s potential to have appropriate skills, 3) 
developing educational standard for promoting the circulation of students and teachers in ASEAN, 4) preparing to 
launch the free education movement among ASEAN countries before stepping to the ASEAN Economic 
Community, and 5) developing youths as an important resource for being ASEAN Community. Both overall and 
partial operations of schools for being a strong ASEAN Community were at a moderate level. The significant 
strength was the availability of network schools throughout the country while the weakness was represented by the 
inability of staff on working as efficient as it could be. The overall opportunity for budget approval was at a high 
level. The threat was the high cost of living and the decrease of parent’s participation in educational management. 
The overall significant policy proposals included publicizing and disseminating knowledge and information, 
building positive attitude towards ASEAN, and providing training courses on English, languages of neighboring 
countries, and information technology. The mechanism of implementing policy to action included establishing 
ASEAN information center for each school or school group and province, as well as providing training course 
programs on English, languages of neighboring countries, and information technology skills. 
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เก่ียวขอ้งซ่ึงไม่ไดก้ล่าวนามทัว่ถึง ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

         อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ 



 
 

สารบัญ 
 

หน้า  

บทคดัยอ่ภาษาไทย 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบญัตาราง 
สารบญัภาพ 
บทท่ี  1  บทน า  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา       
ค าถามการวจิยั         
วตัถุประสงคข์องการวจิยั          
ขอบเขตของการวจิยั           
นิยามศพัทเ์ฉพาะ          
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    

บทท่ี 2   วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตอนท่ี 1  การวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory Policy Research)  
ตอนท่ี 2  แนวคิดเชิงวชิาการเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียน 
ตอนท่ี 3 สภาพปัจจุบนัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามของสถานศึกษา

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนท่ี 4  บทสรุปกรอบแนวคิดการวจิยั    

บทท่ี 3  วธีิด าเนินการวจิยั  
ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทเพื่อจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบัสมบูรณ์ 

ก 
ข 
ค 
ฉ 
ช 
1 
1 
6 
6 
7 
7 
9 

10 
10 
24 

 
58 
82 
84 
85 
86 

บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
ตอนท่ี 1    ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน 
                 ท่ีเขม้แขง็ 
ตอนท่ี 2  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
             โดยรวมและรายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
              (stakeholder seminar) 

99 
99 

 
 
 

154 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า  

บทท่ี 5     สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  
  สรุปผลการวจิยั     
  อภิปรายผล    
  ขอ้เสนอแนะ                 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ประวติัผูว้จิยั 

167 
167 
174 
183 
188 
197 

  228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง 
 

                      หน้า 

ตารางท่ี 1   องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย             23 
ตารางท่ี 2   การสังเคราะห์กรอบแนวคิดหลกัเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็   35 
ตารางท่ี 3    วเิคราะห์ SWOT สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   79 
ตารางท่ี 4    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง           89 
ตารางท่ี 5    ค่าความถ่ี และร้อยละขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม    100 
ตารางท่ี 6    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการด าเนินงานในสถานศึกษา 
 เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็      102 
ตารางท่ี 7    ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวม   103 
ตารางท่ี 8    ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น   105 
ตารางท่ี 9    ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อ 
                   ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวม      123 
ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความ 
                   เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น      126 
ตารางท่ี 11  ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความ 
                   เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวม      140 
ตารางท่ี 12  ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความ 
                   เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น      143 
ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวม  
                  และรายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย     155 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 



ช 
 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายตามทศันะของ Majchrzak   16 
ภาพท่ี  2  กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ  19 
ภาพท่ี 3  องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายในงานวจิยัของคนึง สายแกว้   21 
ภาพท่ี  4   องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายในการวจิยัของรัตนาภรณ์ สมบูรณ์   22 
ภาพท่ี  5  กรอบแนวคิดในการวจิยั       83 
ภาพท่ี  6   ขั้นตอนการวจิยั        87 
ภาพท่ี  7    การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ (expert in-depth interview)   92 
ภาพท่ี  8   การประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Seminar of stakeholder)   97 



 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลย ีอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยแีละการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจและการเมืองโลก (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555) ภายใตบ้ริบทการ
เปล่ียนแปลงในกระแสโลก ท าใหป้ระเทศต่างๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและมีความ
เช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ตอ้งพยายามปรับเปล่ียนและด าเนินนโยบายให้
เท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลง ท าใหห้ลายประเทศตอ้งเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพสูงข้ึน คุณภาพคนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่ความส าเร็จ เพื่อใหป้ระเทศชาติกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและเท่าเทียม
อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( Association of South East 
Asian Nations) จึงตอ้งปรับตวัใหเ้ท่าทนัสถานการณ์ เพื่อใหส้ามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที และในปี พ.ศ. 2546 ผูน้  าอาเซียนไดเ้ห็นพอ้งกนัวา่ถึงเวลาแลว้ท่ี
อาเซียนตอ้งร่วมมือกนัใหเ้หนียวแน่นเขม้แขง็และมัน่คงยิง่ข้ึน จึงไดก้ าหนดใหมี้การจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนและเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 
(ASEAN Secretariat, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d; กรมอาเซียน , 2551; ส านกัความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ, 2555) 

การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) ในปี 2558 เป็นการปรับตวั
ของกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก พฒันาการส าคญัของอาเซียน
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเร่ิมจากความพยายามท่ีจะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจภายในอาเซียนข้ึน
เพื่อใหอ้าเซียนสามารถรับมือกบัสถานการณ์ระหวา่งประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและ
กระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนได ้(กรมอาเซียน , 2551) อาเซียนมีวสิัยทศัน์
อาเซียน 2020 สู่ภายนอก มีสันติสุข และเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัในการเป็นหุน้ส่วนในส่ิงแวดลอ้มของ
ประชาธิปไตยและมีอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน การพฒันาท่ีมีพลวตัร และการรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ี
ใกลชิ้ดและในสังคมท่ีเอ้ืออาทรท่ีระลึกถึงสายสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ รับรู้มรดกทางวฒันธรรม
ท่ีมีร่วมกนั และเช่ือมในอตัลกัษณ์ของภูมิภาคน าอาเซียนกา้วสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
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สังคม มีศกัยภาพในการแข่งขนั และอ านาจต่อรองการเจรจากบักลุ่มของประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ 
(ASEAN Secretariat, 2009e; กระทรวงการต่างประเทศ, 2552; ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
, 2555; ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย บรูไน เวยีดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ยิง่ในการพฒันาประเทศ ดงัเห็นไดจ้ากป ฎิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ไดใ้ห้
ความส าคญัในการใชก้ลไกการศึกษาขบัเคล่ือนอาเซียนใหบ้รรลุวสิัยทศัน์อาเซียน 2020 (กระทรวง
การต่างประเทศ , 2552) ความเป็นประชาคมอาเซียน ‚ASEAN Community‛ จ าตอ้งไดรั้บการ
เสริมสร้างดว้ยกลไกต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบนัการศึกษาเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของบิดาแห่งการก่อตั้งประชาคมยโุรป ( EU) คือ Jean Monnet ท่ีกล่าววา่ ‚ If I had to do it 
again, I would start with education.‛ ทั้งน้ีเพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืของความร่วมมือระดบัภูมิภาค
น้ี การศึกษาจึงเป็นกลไกเสริมสร้างความเป็นประชาคม โดยใชค้วามร่วมมือดา้นการศึกษาเป็น
หวัใจส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่
บริบทของแต่ละประเทศมีรายละเอียด ความซบัซอ้น อ่อนไหวแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ 
นอกจากน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนยงัมีพื้นฐานทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัท าให้
การรวมตวักนัของอาเซียนมีลกัษณะเฉพาะท่ีอาจจะเป็นอุปสรรค ในการเป็นประชาคมตามท่ี
คาดหวงัไวใ้นกฎบตัรอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ , 2552; ประภสัสร์ เทพชาตรี , 2554a, 
2554b; สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ , 2555; สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย , 2554)ดงันั้นความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัร่วมแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพของคนในสังคมโลกคุณภาพคนเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่ความส าเร็จเพื่อใหป้ระเทศชาติกา้วไปขา้งหนา้
ไดอ้ยา่งมัน่คงและเท่าเทียม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 

การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน( ASEAN Community) ในปี 2558 ของสมาชิก 10 ประเทศ 
ท่ีต่างมีเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม พฤติกรรมและรสนิยมของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
และการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั นบัเป็นโอกาสท่ีแต่ละประเทศจะ
ไดป้ระโยชน์จากการคา้การลงทุนระหวา่งกนั แต่ในอีกดา้นหน่ึงจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง
ระหวา่งประเทศสมาชิกเช่นเดียวกนั ซ่ึงประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพ จะมีความไดเ้ปรียบและมี
ศกัยภาพในดา้นการแข่งขนัสูง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว ส่งผลท าใหแ้ต่ละประเทศในอาเซียน จ าเป็นตอ้ง
พฒันาดา้นการศึกษา เพื่อท าใหบุ้คลากรของแต่ละประเทศ พร้อมท่ีจะติดต่อ เรียนรู้ ทั้งทางดา้น
ภาษา วฒันธรรม ตลอดจนถึงมีศกัยภาพท่ีจะเผชิญการแข่งขนัท่ีคาดวา่จะรุนแรงมากข้ึนการพฒันา
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ดา้นการศึกษา ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่เม่ือพิจารณา
ในส่วนของภาคการศึกษาไทย พบวา่ งบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของไทยต่อผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ(GDP) ของไทยมีสัดส่วนสูงกวา่ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แต่อยู่
ต  ่ากวา่มาเลเซีย ในขณะท่ีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูของไทย ระดบัประถมศึกษาไทย ดีกวา่
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ แต่ต ่ากวา่มาเลเซีย ในขณะท่ีอตัราส่วนนกัเรียนต่อครูของไทย
ระดบัมธัยมศึกษาไทยดีกวา่ฟิลิปปินส์ แต่ต ่ากวา่ทั้งอินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซียอยา่งไรก็ตาม 
หากพิจารณาทางดา้นความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารกนัทัว่โลกจะพบวา่ไทยยงัตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดา้นน้ีค่อนขา้งมาก(ศูนยว์จิยั
กสิกรไทย, 2555) 

จากขอ้ตกลงของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมสาขาบริการดา้นการศึกษาท่ีประเทศ
สมาชิกในอาเซียนมีขอ้ผกูพนั ไดแ้ก่ การศึกษาก่อนวยัเรียนระดบัประถม มธัยม รวมถึงการศึกษา
เทคนิคและวชิาชีพ ระดบัอุดมศึกษา การศึกษาผูใ้หญ่ และโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี 
ประเทศสมาชิกในอาเซียนยอมรับท่ีจะเปิดเสรีการศึกษาใน 4 รูปแบบคือ รูปแบบท่ี 1 การใหบ้ริการขา้ม
พรมแดนคือผูใ้หบ้ริการอยูต่่างประเทศ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในประเทศโดยตรง เช่น ใหบ้ริการทาง
การศึกษาขา้มพรมแดนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต  รูปแบบท่ี  2 การเดินทางไปใชบ้ริการในต่างประเทศ คือ
การบริโภคหรือการเดินทางไปใชบ้ริการในต่างประเทศ เช่นการเดินทางศึกษาในประเทศสมาชิก 
รูปแบบท่ี 3 การจดัตั้งธุรกิจ คือการเขา้ไปจดัตั้งกิจการในรูปแบบสาขาหรือนิติบุคคลในกลุ่มประเทศ
สมาชิก เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนของประเทศนั้นๆ และก าหนดใหต่้างชาติถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 49  รูปแบบท่ี4 การเคล่ือนยา้ยบุคคล คือบุคคลชาวต่างชาติเดินทางเขา้ไปในกลุ่มประเทศสมาชิก
เพื่อประกอบอาชีพเช่นเดินทางไปบรรยายหรือสอนในต่างประเทศ  (กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ กระทรวงต่างประเทศ, 2555) 

ผลจากขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการศึกษา คาดวา่จะท าใหต้ลาดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
มีความคึกคกัมากข้ึน โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกของนกัเรียนไทยและอาเซียนอ่ืนๆ ในการเขา้รับ
บริการดา้นการศึกษาจากสถาบนัภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษาท่ี
ต ่ากวา่มาตรฐาน โดยเฉพาะ PISA (Programme for International Student Assessment) คือ 
โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ เป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือและ
พฒันาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) มี
จุดมุ่งหมายส าคญั เพื่อตรวจสอบวา่ เยาวชนวยัจบการศึกษาภาคบงัคบั หรือวยัอาย ุ15 ปีของประเทศ
ต่างๆมีศกัยภาพ หรือความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติในโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลง
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หรือไม่ เพียงใด ในสามดา้นคือ การอ่าน ( Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) 
และวทิยาศาสตร์ ( Scientific Literacy) ผลการประเมินพบวา่ นกัเรียนไทยมีผลการประเมินต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียนานาชาติ ต่อเน่ืองถึง 4 คร้ัง และเน่ืองจากผลการสอบ PISA ไดถู้กน าไปใชเ้ป็นเกณฑห์น่ึง
ในการจดัล าดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และการพิจารณาความน่าลงทุน ท าให้
นานาชาติมองวา่ ไทยยงัเป็นประเทศดอ้ยคุณภาพการศึกษา หมายความวา่ ศกัยภาพของคนไทยต ่า
กวา่นานาชาติ โดยเฉพาะ เม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีผลสอบ 
PISA ต ่ากวา่ประเทศสิงคโปร์มาก และในปี 2012 ก็ต ่ากวา่ประเทศเวยีดนาม และมาเลเซียดว้ย 
ดงันั้น หากคะแนนการสอบ PISA ของไทยยงัไม่ดีข้ึน ก็จะยิง่ท  าใหศ้กัยภาพการแข่งขนัของประเทศ
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดอ้ยลงอีกดว้ยกระทรวงศึกษาธิการจึงไดใ้ชค้ะแนนการสอบ PISA 
มาเป็นตวับ่งช้ีขอ้หน่ึงของความส าเร็จของการจดัการศึกษา คือ “ภายในปี พ.ศ. 2561 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ เพิม่ขึน้ไม่ต า่กว่าค่าเฉลีย่นานาชาต ิ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ เป็นกระบวนการบริหารแบบหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นวงการ

ธุรกิจและแพร่เขา้มาในวงการการศึกษา ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนการ
วเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ ( strategic analysis) 2) ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงกลยทุธ์ ( strategic 
choice) 3) ขั้นตอนการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั (strategic implementation)(สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์
, 2546) การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ จะเห็นวา่ มีองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) 
องคป์ระกอบหลกัส่วน ‚เป้าประสงคร่์วม ‛   ซ่ึงประกอบดว้ยวสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
หลกั  องคป์ระกอบส่วนน้ีหากชดัเจน จะท าหนา้ท่ีเสริมการประสานงานแก่องคก์าร และ/หรือเป็น
ส่วนช้ีน าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาเป็น ‚วสิัยทศัน์‛  ท่ีองคก์ารประสงค ์ เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาใน
การพฒันาท่ีสมเหตุสมผล ส่วนพนัธกิจจะช้ีน าใหเ้กิดความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด
ขององคก์ารตอ้งท าอยา่งมีบูรณาการภายใตแ้ผนต่าง ๆ ส่วนวตัถุประสงคห์ลกั เป็นเกณฑท่ี์ตอ้ง
บรรลุ หรือระดบัความส าเร็จ (ผลกระทบ /ผลลพัธ์)ท่ีตอ้งถูกประเมิน เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ 
องคก์ารไดด้ าเนินการตามแผนไปสู่ทิศทาง ท่ีก่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์ท่ีวาดหวงัไว้   2) องคป์ระกอบดา้น   
‚ทางเลือกการด าเนินการ ‛  ซ่ึงไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์/ยทุธวธีิ ท่ีก าหนดอยา่งชดัเจนข้ึน  เป็นกรอบ
ความคิดท่ีช้ีน าทางแก่การปฏิบติัการหลกัของแผนวา่ แนวทางท่ีเหมาะสม  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของแผนมีอยา่งไรบา้ง กรอบความคิดน้ีไดม้าจากการผนวกประเด็นช้ีน าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และ
การจดัล าดบัความส าคญัของสภาวะแวดลอ้ม ทั้งดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงความสอดรับกบัพนัธกิจขององคก์ารอีกดว้ย และ 3) องคป์ระกอบหลกั
ดา้น ‚เคร่ืองมือ-กลไกเร่งรัดการพฒันา ‛  เพื่อสามารถช้ีแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการ
ด าเนินงาน มีรูปแบบการปรับกระบวนการท างานขององคก์าร  การปรับปรุงระเบียบตลอดจน
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ค่านิยม  วฒันธรรมและความเช่ือต่าง ๆ ภายในองคก์ารใหส้นบัสนุนแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของยทุธศาสตร์และยทุธวธีิท่ีก าหนดไว้ จะเห็นไดว้า่ การวางแผนยทุธศาสตร์มี
องคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบหลกัส่วน ‚เป้าประสงคร่์วม ‛   ซ่ึง
ประกอบดว้ยวสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคห์ลกั  องคป์ระกอบส่วนน้ีหากชดัเจน จะท า
หนา้ท่ีเสริมการประสานงานแก่องคก์าร และ/หรือเป็นส่วนช้ีน าใหเ้ห็นทิศทางการพฒันาเป็น 
‚วสิัยทศัน์‛  ท่ีองคก์ารประสงค ์ เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาในการพฒันาท่ีสมเหตุสมผล ส่วนพนัธกิจจะ
ช้ีน าใหเ้กิดความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ารตอ้งท าอยา่งมีบูรณาการภายใต้
แผนต่าง ๆ ส่วนวตัถุประสงคห์ลกั เป็นเกณฑท่ี์ตอ้งบรรลุ หรือระดบัความส าเร็จ (ผลกระทบ /
ผลลพัธ์)ท่ีตอ้งถูกประเมิน เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ องคก์ารไดด้ าเนินการตามแผนไปสู่ทิศทาง ท่ี
ก่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์ท่ีวาดหวงัไว้  2) องคป์ระกอบดา้น   ‚ทางเลือกการด าเนินการ ‛  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตร์/ยทุธวธีิ ท่ีก าหนดอยา่งชดัเจนข้ึน  เป็นกรอบความคิดท่ีช้ีน าทางแก่การปฏิบติัการหลกั
ของแผนวา่ แนวทางท่ีเหมาะสม  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องแผนมีอยา่งไรบา้ง กรอบความคิดน้ี
ไดม้าจากการผนวกประเด็นช้ีน าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และการจดัล าดบัความส าคญัของสภาวะ
แวดลอ้ม ทั้งดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงความสอดรับกบั
พนัธกิจขององคก์ารอีกดว้ย และ 3) องคป์ระกอบหลกัดา้น  ‚เคร่ืองมือ-กลไกเร่งรัดการพฒันา ‛  
เพื่อสามารถช้ีแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการด าเนินงาน มีรูปแบบการปรับกระบวนการท างาน
ขององคก์าร  การปรับปรุงระเบียบตลอดจนค่านิยม  วฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ ภายในองคก์าร
ใหส้นบัสนุนแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยทุธศาสตร์และยทุธวธีิท่ีก าหนดไว ้

การจะพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ได้
นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยักลไก และความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
มีคุณภาพ มีระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมการบริหารจดัการเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และความพร้อมใน
ดา้นแหล่งเรียนรู้ ของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาหลกัส าคญัของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) สอดคลอ้งกบั พรศ   ทิวารัศชยั (2556) ท่ีพบวา่ 
การบริหารจดัการในชั้นเรียนของครู ยงัไม่พร้อมท่ีเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเน่ืองจากมีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหค้วามส าคญักบับทบาทของครูเป็นส่วนใหญ่ และความพร้อมในแหล่งการเรียนรู้
ยงัไม่เพียงพอ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากน้ียงัพบวา่ ประเด็นส าคญัของการส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีความ
เขม้แขง็และสามารถเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งอาศยัแนวทางหรือมี
นโยบายท่ีเป็นเอกภาพครอบคลุมทั้งในระดบัเป้าหมายสูงสุด คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ระบบการเรียนรู้
การบริหารจดัการและแหล่งเรียนรู้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556; ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  

http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 จากปัญหาดงักล่าว  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางจดัการศึกษา
เพื่อรองรับ เช่น จดัใหมี้ศูนยอ์าเซียนศึกษา แต่แนวนโยบายดงักล่าวยงัไม่สนองตอบหรือสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษาท่ีมีอยา่งหลากหลาย และด าเนินไดไ้ม่ทัว่ถึง ดงันั้น เพื่อใหไ้ด้
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็
และเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายอนัจะน าไปสู่การพฒันาสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบท และความ
ตอ้งการของสถานศึกษาตลอดจนน าไ ปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม และเกิดมรรคผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป  จึงท าการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็
ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการวจิยัเอกสาร การ
วจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุโดยรวมและรายดา้น  และศึกษาผลการ
คาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และผลการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและรายดา้นเก่ียวกบั
วตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบายเพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อนัจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศส าหรับหน่วยงานตน้สังกดั และสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งน าไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนืของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 

ค าถามการวจิัย 
1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุโดยรวมและรายดา้นเป็นอยา่งไร  

2. ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และผลการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย เก่ียวกบั
วตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบาย
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อ ศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นจากผลการวจิยั
เอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ 
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 2. เพื่อศึกษาผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และผลการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย
โดยรวมและรายดา้นเก่ียวกบั วตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคาม
แนวทาง และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1.  ขอบเขตองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองคป์ระกอบคือวตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบาย 

2.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  จากผลการศึกษา และสังเคราะห์นานาทศันะเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตเน้ือหาเพื่อการวจิยัเป็นเบ้ืองตน้ 18 ดา้น คือ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัอาเซียน  ดา้นคุณภาพผูเ้รียนดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้ดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา ดา้น
การบริหารจดัการ  ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นการ
เสริมสร้างประสบการณ์  ดา้นการพฒันาทกัษะทางภาษา  ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ดา้นการสร้าง
ความตระหนกั ดา้นโอกาสทางการศึกษา ดา้นการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน ดา้นการสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้ และดา้นทกัษะชีวติและอาชีพ 

3. ขอบเขตของพืน้ทีศึ่กษา 
 พื้นท่ีในการศึกษา ไดแ้ก่โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายหมายถึงผลการวจิยันโยบายเพื่อการปฏิบติัในเชิงนโยบาย ทั้งโดย

ภาพรวม และรายดา้น ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัคือวตัถุประสงคข์องนโยบายสภาพปัจจุบนั จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไกท่ีจะท าให้ บรรลุผลใน ความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2. สภาพปัจจุบนัความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็หมายถึง ระดบัความพร้อมท่ีจะเป็น
ศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นศาสนา และวฒันธรรมของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

3. จุดแขง็เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาสามารถท า
ได ้เป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่สถานศึกษาและช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  เช่น เป็น
ศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นศาสนา และวฒันธรรม หรือตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสม กระบวนการ และการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

4. จุดอ่อนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่สามารถ
ท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางความเป็นศูนยก์ลาง ของอาเซียนศึกษา การ
เรียนรู้ ศาสนา และวฒันธรรมรวมถึง เป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าของสถานศึกษา เช่น บุคลากรขาด
สมรรถนะและความเช่ียวชาญ การบริการดอ้ยคุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง ตั้งอยู่
ในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการด าเนินงานท่ีไร้คุณภาพ ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาไม่ดี 

5. โอกาสเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ หมายถึง เง่ือนไขท่ีอาจสนบัสนุน
สถานศึกษา ท่ีเป็นเร่ืองของปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ ต่อความ เป็นศูนยก์ลาง ของอาเซียน
ศึกษา การเรียนรู้ ศาสนา และวฒันธรรม เช่น นโยบายรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน 

6. ปัจจยัคุกคามเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ หมายถึง เง่ือนไขท่ีบัน่ทอน
ความส าเร็จของสถานศึกษา เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
อาเซียนศึกษา การเรียนรู้ ศาสนา และวฒันธรรม  เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององคก์ารเช่น มีคู่แข่ง
ใหม่ท่ีเขม้แขง็หรือมีคุณภาพดีกวา่ หรือคู่แข่งไดเ้ปรียบในช่องทางการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ 

7. แนวทางของ นโยบาย หมายถึง วธีิการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ เพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

8. กลไกของ นโยบาย หมายถึง วธีิการหรือกลวธีิท่ีจะท าใหก้ารน า นโยบาย ความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่น ตอ้งมีการออกกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัเป็นตน้ 

9. ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็  หมายถึง สภาพความพร้อมของสถานศึกษาท่ีจะ
เป็นศูนยก์ลางของอาเซียนศึกษา การเรียนรู้ ศาสนา และวฒันธรรม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีจะท าใหไ้ด้ ขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี

เขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 
 1.1 ได้ขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับ

สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัท าร่างตรวจสอบและจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิง นโยบาย จากผูท้รงคุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการวจิยัท่ีมีอยูใ่หไ้ดม้าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  1.2 เป็นการน าเสนอรูปแบบการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม  (participatory 
policy research) โดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมคิดร่วมกนัวเิคราะห์และร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะ
ในการจดัท าร่างและการจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.3 เป็นการน าเสนอรูปแบบการจดัท าขอ้เสนอเชิง นโยบายท่ีมีเกณฑก์ารพิจารณา
ในการตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยใชเ้กณฑด์งัน้ีคือเกณฑ์
ความเหมาะสม  (propriety) ความเป็นไปได้  (feasibility) และและการยอมรับ (acceptable) ใน
ลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) 

2. ด้านการน าไปใช้ 
  2.1 สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อ
พฒันาศกัยภาพการวจิยัท่ีเป็นผลจากการวจิยัน้ีไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจของผู ้
มีอ  านาจการตดัสินใจเพื่อประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของตน 
  2.2 เป็นสารสนเทศส าหรับรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ความ
เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ น าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อส่งเสริม และพฒันาคุณภาพ การศึกษาใน
โรงเรียน และในภาพรวมของประเทศต่อไป 
  2.3 หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารเอกชนสามารถน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวจิยั
ทั้งท่ีเป็นขอ้เสนอนโยบายเก่ียวกบั วตัถุประสงค ์แนวด าเนินการ และกลไกของนโยบายไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ในกลุ่ม
อ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั  
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ในบทท่ี 
2 น้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี งานวจิยั ต ารา รายงานการวจิยั เอกสาร
งานวชิาการ วารสาร เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจและประมวลองคป์ระกอบ นิยามและตวับ่งช้ีความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และน าไปสู่การสรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 การวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory Policy Research) 
ตอนท่ี 2  แนวคิดเชิงวชิาการเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียน 
ตอนท่ี 3 สภาพปัจจุบนัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามของสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนท่ี 4  บทสรุปกรอบแนวคิดการวจิยั 

 รายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ผูว้จิยัจะน าเสนอดงัต่อไปน้ี  
 

ตอนที ่1 การวจิัยเชิงนโยบายแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Policy Research) 
การวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีไดศึ้กษาแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายตามทศันะของMajchrzak (1984) ท่ี
กล่าวถึง การวจิยัเชิงนโยบาย  (policy research) วา่เป็นกระบวนการศึกษาปัญหาพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอท่ีมุ่งการปฏิบติัท่ีเป็นไปได ้ (possible action oriented recommendations) ส าหรับ
น าเสนอผูก้  าหนดนโยบายใชป้ระกอบการตดัสินใจแกปั้ญหานั้นๆ  และการวจิยัเชิงนโยบายตาม
แนวคิดของ Majchrzakมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ 2) การก าหนดกรอบแนวคิด 3) การ
วเิคราะห์เชิงเทคนิค 4) การวเิคราะห์ขอ้เสนอ 5) การส่ือสารขอ้เสนอ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ (preparation) เป็นการศึกษาบริบทของนโยบายในปัญหาท่ี

ศึกษา เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการท่ีจะก าหนดทิศทางการวจิยั ท่ีจะท า ใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีเป็น

ประโยชน์ ควรท าการวจิยัหรือไม่ควรท า โดยทัว่ไปจะใหค้วามส าคญัในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี คือ 1) 

บริบทการก าหนดนโยบายในปัญหาท่ีศึกษา ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต รวม ถึง
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กลไกสนบัสนุน (supportive mechanism) ท่ีน านโยบายไปสู่การปฏิบติัการระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียท่ีส าคญั (key stakeholders) ในกระบวนการก าหนดนโยบายหรือท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการ

ตดัสินใจในปัญหาท่ีศึกษาการท าความเขา้ใจโครงสร้างอ านาจ (power structure) ในกระบวน

ก าหนดนโยบายดว้ย วา่ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจหลกั ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

และใครท่ีไม่มีอิทธิพล 2) นิยาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และค่านิยม ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อปัญหาท่ี

ศึกษาวา่เป็นอยา่งไร เห็นดว้ยหรือไม่เห็นวา่เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา เห็นตรงกนัหรือแตกต่าง

กนั ความเช่ือในสาเหตุหรือทางแกไ้ขเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารก าหนดค่านิยมหรือแนวคิด 

ตลอดจนขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวจิยัมีความชดัเจน  3) ประเภทของขอ้เสนอท่ีเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั

ปัญหาท่ีศึกษา อยา่งไรจะเป็นท่ียอมรับ อยา่งไรท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงน้ี มีประเด็นท่ีเป็นขอ้ช้ีแนะในลกัษณะท่ีเป็นเส้นต่อเน่ือง (continuum) 3 ลกัษณะดงัน้ี 

คือ (1) ขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจากท่ีมีอยูเ่ดิม (incremental change) ใน

ประเด็นเล็กๆ และใชร้ะยะเวลาสั้น(2) ขอ้เสนอพื้นฐานเพื่อการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดส่ิงใหม่ 

(fundamental change) ท่ีตอ้งใชเ้วลาและความพยายามสูง (นกัวชิาการบางท่านใชค้  าวา่ 

transformational change หรือ radical change เป็นการร้ือฐานเพื่อปรับเปล่ียนอยา่งมีนยัเชิง

โครงสร้าง (structural transformation) การปรับเปล่ียนกรอบความคิด ( mental model) ตลอดจนการ

ปรับ เปล่ียนพฤติกรรมเชิงระบบ ( systemic behavior) (3) ขอ้เสนอแบบผสม (mixed scanning) 

ระหวา่งลกัษณะท่ี 1 และ 2 4) ทรัพยากรท่ีตอ้งการและจ าเป็นส าหรับการวจิยั ไม่เฉพาะดา้นการเงิน 

แต่รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวก บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ดว้ย และ 5) สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

โดยพยายามตอบค าถามวา่ใครคือผูใ้ชผ้ลการวจิยั ในบรรดาผูใ้ชผ้ลการวจิยันั้น ใครเป็นผูมี้อ  านาจ

ในการตดัสินใจ เขามีอ านาจในการตดัสินใจอยา่งเพียงพอหรือไม่ เขามีความผกูพนัและมีความ

คาดหวงัท่ีจะน าผลการวจิยัไปสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุผลมากนอ้ยเพียงใด บริบททางวฒันธรรมสังคม

ไดเ้อ้ือต่อการเปล่ียนแปลงหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง 

สามารถหามาไดเ้พียงพอหรือไม่ เป็นตน้ซ่ึงจากผลการสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว จะน าไปสู่การ

ตดัสินใจวา่จะท าการวจิยัต่อไปหรือไม่ หากสามารถตอบไดว้า่มีผูใ้ชป้ระโยชน์จากผลการวจิยั มี

ความเป็นไปไดท่ี้จะท าการวจิยัท่ีมีคุณค่าได ้และตนเองมีความเหมาะสมท่ีจะท าวจิยันั้น ก็ตดัสินใจ

ท่ีจะท าวจิยันั้นได ้
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 เพื่อใหก้ารศึกษาในขั้นตอนการเตรียมการน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีขอ้เสนอแนะ
ขั้นตอนการด าเนินงานไวเ้ป็นแนวทางดงัน้ี 1) เลือกและก าหนดปัญหาท่ีจะวจิยั 2) ก าหนดประเด็น
นโยบายท่ีส าคญั 3) วเิคราะห์ความเป็นมาของประเด็นนโยบาย 4) สืบคน้งานวจิยัท่ีมีมาก่อนหนา้
และผลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง 5) จดัหาแผนภูมิองคก์ารและผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ 6) ก าหนด
รูปแบบกระบวนการตดัสินใจ 7) สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 ขั้นตอนที ่2 การก าหนดกรอบแนวคิด (conceptualizing) ใน 3 กิจกรรมหลกั คือ  
 1) พฒันาตวัแบบเบ้ืองตน้ของปัญหาท่ีจะวจิยั (developing a preliminary model of the 
social)  ในอดีต มกันิยมวพิากษว์จิารณ์ถึงการขาดความชดัเจนและขาดความเขา้ใจในประเด็นท่ี
ศึกษา มีการวเิคราะห์อยา่งง่าย แคบ และก าหนดจุดเนน้ท่ีไม่ชดัเจน ในปัจจุบนั เป็นการวเิคราะห์ถึง
นิยามของปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างตวัแบบ ก าหนดค่านิยมและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีจะน าไปสู่
การก าหนดค าถามการวจิยั (research questions) ซ่ึงการพฒันาตวัแบบเบ้ืองตน้ของปัญหาท่ีศึกษาน้ี 
(คือหวัขอ้ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาในบทท่ี 1) จะอาศยัขอ้มูลท่ีศึกษาไดใ้นระยะ
เตรียมการ และจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (literature review) 
 2) การก าหนดค าถามการวจิยั (formulating specific research questions) ก าหนดข้ึนหลงั
การพฒันาตวัแบบเบ้ืองตน้ ซ่ึงเน่ืองจากค าถามการวจิยัจะน าไปสู่การวางแผนระเบียบวธีิวจิยัท่ีจะใช ้
และการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ดงันั้นจะตอ้งก าหนดข้ึนอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั โดย
ควรค านึงถึงขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดวา่ผลท่ีคาดหวงัจากการวจิยัคืออะไร ตอ้งการใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบใด แบบค่อยเป็นค่อยไป แบบร้ือฐาน หรือแบบผสม 
(incremental/fundamental/ mixed) 2) ก าหนดประเด็นของปัญหาท่ีศึกษา ซ่ึงควรค านึงถึงความเป็น
พหุมิติ (multi-dimension) ซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีครอบคลุมและมีความหมาย แต่ก็ควรมีแนว
หรือเกณฑใ์นการเลือกประเด็นท่ีจะศึกษาดว้ย  3) ก าหนดตวัแปร (หรือดา้นต่างๆ ท่ีจะศึกษา) ท่ี
สามารถจดักระท าเพื่อการเปล่ียนแปลงได ้ (malleable variables) โดยพิจารณาจากผลท่ีคาดหวงัและ
ประเด็นของปัญหาท่ีก าหนด  4) ก าหนดค าถามการวจิยัข้ึนจากตวัแปรท่ีก าหนด ท่ีจะน าไปสู่ผลท่ี
คาดหวงัจากประเด็นปัญหาท่ีก าหนด โดยมีเกณฑท่ี์ควรค านึงถึงดงัน้ี  1) ควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประเด็นของปัญหา 2) สามารถศึกษาหาค าตอบได ้3) เหมาะสมกบัเวลาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจเชิงนโยบายทั้งในปัจจุบนัและอนาคต4) เป็นผลจากการสังเคราะห์หลากหลายมุมมอง 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการวจิยัท่ีเป็นไปอยา่งครอบคลุมและบูรณาการ 5) แสดงถึงนยัเชิงนโยบาย 
ก าหนดประเด็นในลกัษณะท่ีจะช่วยใหผู้ต้ดัสินใจใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
 3) การเลือกผูว้จิยั (selecting research investigators) มีประเด็นการตดัสินใจในสามกรณี
ดงัน้ี 1) เป็นทีมหรือเด่ียว หากเร่ืองท่ีวจิยัไม่ใหญ่โตมากนกัก็ควรศึกษาเด่ียว แต่หากเป็นเร่ืองใหญ่ มี
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ผลกระทบมาก ควรศึกษาเป็นทีมและควรค านึงถึงหลกัการสหวทิยาการ (interdisciplinary) 2) การ
เลือกภูมิหลงัของผูว้จิยั โดยเฉพาะภูมิหลงัในเชิงวชิาการ และ 3) ท่ีปรึกษาในการวจิยั ซ่ึงอาจเป็นทีม
ท่ีปรึกษา หรือเป็นคณะกรรมการอ านวยการ 

 ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์เชิงเทคนิค (technical analysis)เป็นการตรวจสอบปัจจยั 
(factors) ท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัญหา มีขั้นตอนหลกัเช่นเดียวกบัการวจิยัทัว่ไป ดงัน้ี   
 1) การนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการของตวัแปรเป็นตวัแปรท่ีสามารถจดักระท าเพื่อการ
เปล่ียนแปลงได ้ (malleable variables) ท่ีก าหนดในขั้นตอนก าหนดค าถามการวจิยั ใหอ้ยูใ่นรูปของ
ตวับ่งช้ี (indicators) ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวดัได ้ 
 2) การออกแบบวธีิวจิยั  (design of study) ซ่ึงเน่ืองจากการวจิยัเชิงนโยบายมุ่งเนน้หา
ขอ้เสนอเพื่อการตดัสินใจเชิงนโยบายมากกวา่เหตุผลเชิงวชิาการ ดงันั้นการวจิยัเชิงนโยบายจึง
สามารถจะดดัแปลง (adapt) ผสม (combine) หรือปรับปรุง (improve)  ใหมี้ความเหมาะสมได ้
ส่วนมากแลว้จะไม่ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเด่ียว แต่จะเป็นแบบผสมจากระเบียบวธีิวจิยัประเภทต่างๆ ซ่ึง
จะเป็นประเภทใดบา้งนั้นข้ึนอยูก่บัค  าถามการวจิยั เช่น1) การสังเคราะห์ประเด็น (focused 
synthesis) จากขอ้มูลหลากหลายแหล่ง อาจจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ
ประชาพิจารณ์ การศึกษาจากผูว้จิยัท่ีมีประสบการณ์มาก่อน และส่ิงพิมพต่์างๆ   2) การวเิคราะห์
ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary analysis) จากฐานขอ้มูลแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างฐานขอ้มูลใหม่ข้ึนมาใน
ประเด็นท่ีศึกษา 3) การทดลองภาคสนาม (field experiments) ซ่ึงอาจเป็นการทดลองโดยใช้
หลกัการสุ่ม (randomized field experiment) หรือแบบก่ึงทดลอง (quasi-experiment)  4) วธีิการเชิง
คุณภาพ (qualitative methods) อาจเป็นการสนทนากลุ่ม (focused group discussion) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)  5) การส ารวจ 
(survey) จากกลุ่มตวัอยา่งของประชากร  6) กรณีศึกษา (case study) ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดท้ั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ แมธ้รรมชาติของการวจิยัน้ีจะเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพก็ตาม  7) การ
วเิคราะห์ตน้ทุน -ก าไร และตน้ทุน -ประสิทธิผล (cost benefit and cost-effectiveness analysis) เป็น
ตน้ 
 3) การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล (results and conclusion) ควรค านึงถึงความเหมาะสม
ของขอ้มูล ความสามารถตอบค าถามการวจิยั โดยอาจเป็นการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุคูณ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
เป็นตน้ และการสรุปผลการวจิยัควรน าเสนออยา่งง่ายท่ีคนทัว่ไป (lay people) สามารถเขา้ใจได ้
เนน้ผลการวจิยัท่ีส าคญั  
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 4) การพฒันาขอ้เสนอชัว่คราว (developing tentative policy recommendations) นอกจาก
จะพิจารณาจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสรุปผลไวแ้ลว้ ควรพิจารณาความรู้เก่ียวกบับริบททางสังคม
การเมือง (sociopolitical context) จากผลการศึกษาในระยะเตรียมการดว้ย การใหข้อ้เสนอควร
หลากหลายทางเลือก ไม่ควรเนน้เฉพาะทางเลือกเดียว ควรค านึงถึงทั้งขอ้เสนอเพื่อการปฏิบติั ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และขอ้เสนอนั้นอาจจะเก่ียวกบักลไกสนบัสนุน (supportive mechanisms) ท่ี
จะช่วยสนบัสนุนการน าขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพไดด้ว้ย 

 ขั้นตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อเสนอ (analysis of  recommendations)งานวจิยัส่วนใหญ่จบ
ลงตรงท่ีการสรุปผลและการใหข้อ้เสนอแนะจากผลการวจิยั แต่การวจิยัเชิงนโยบายจะไม่หยดุลง
เพียงขอ้เสนอท่ีไดม้าเท่านั้น แต่จะศึกษาต่อเน่ืองเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบติั (estimating 
the probability of implementation) ของขอ้เสนอดว้ยโดยมีกิจกรรมดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้
เสีย (analysis of stakeholders) ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจนโยบาย โดยจ าแนกผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น
ออกเป็นกลุ่มผูต้ดัสินใจนโยบาย  (decision makers) ต่อการน าขอ้เสนอไปสู่การปฏิบติั และกลุ่มผูมี้
อิทธิพล (influencers) ต่อการตดัสินใจนโยบาย ในกรณีกลุ่มหลงัน้ีเพื่อวเิคราะห์อ านาจท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจนโยบายใน 3  มิติ คือ 1) ปริมาณของทรัพยากรท่ีจะสามารถหามาได ้เช่น 
เงิน อาสาสมคัร การประสานงาน ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นตน้  2) คุณลกัษณะท่ีจะสามารถระดม
ทรัพยากรมาใช ้เช่น ความเกาะเก่ียวกนัเป็นกลุ่ม ความ เห็นพอ้งตอ้งกนั และภาวะผูน้ า เป็นตน้ 3) 
ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงและมีอิทธิพลต่อกลุ่มผูต้ดัสินใจนโยบายได ้ซ่ึงยิง่กลุ่มผูต้ดัสินใจนโยบาย
รับฟังขอ้คิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมากเพียงใด ก็แสดงวา่ กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีอิทธิพลท่ีจะ
ช่วยผลกัดนัใหข้อ้เสนอสู่การปฏิบติัไดม้ากเท่านั้น  หลงัจากนั้นจึงเป็นการศึกษาความเห็น (opinion) 
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นแต่ละรายวา่สนบัสนุนหรือคดัคา้นขอ้เสนอนั้น ดว้ยเหตุผลใด ซ่ึงหาก
สนบัสนุนมาก การน าเสนอขอ้เสนอนั้นก็มีความเป็นไปไดสู้ง  2) การวเิคราะห์องคก์าร (analysis of 
organization)  เฉพาะการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจไม่เพียงพอ  จ  าเป็นตอ้งวเิคราะห์องคก์ารท่ีจะ
เป็นผูน้ าเอาแต่ละขอ้เสนอไปปฏิบติัดว้ย วา่มีศกัยภาพท่ีจะเอ้ือต่อการปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด ใน
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี เช่น  1) โครงสร้างองคก์ารเพื่อการปฏิบติั  2) ทรัพยากรท่ีจะใช ้ 3) กลไกเชิง
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติั 3) การคาดการณ์ผลกระทบ (predict potential consequences of 
recommendations) เป็น ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากขอ้เสนอในแต่ละประเด็นนั้น ซ่ึงอาจได้
ขอ้มูลจากหลายแหล่ง เช่น จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย การใชเ้ทคนิคเดลฟาย หรือเทคนิคการ
วเิคราะห์ความเส่ียง เป็นตน้ โดยอาจพิจารณาในสามกรณีดงัน้ี  เช่น 1) ผลกระทบท่ีคาดหวงัและ
ไม่ไดค้าดหวงั  2) ผลกระทบโดยรวมท่ีมีต่อนโยบายอ่ืนหรือแผนงานอ่ืน 3) ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหาก
ขอ้เสนอนั้นไม่ไดน้ าไปปฏิบติั  4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั (estimating the probability of 
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implementation) จากผลการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ศกัยภาพขององคก์าร และผลกระทบท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน พอท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัคาดคะเนไดถึ้งโอกาสในการปฏิบติัทั้งในแง่ความเป็นไปได ้ (feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity)  ซ่ึงเป็นการสรุปหรือแปลผลขอ้มูล
โดยความเห็นของผูว้จิยัเอง เช่น  ผูว้จิยัเห็นวา่ หากมีผูใ้หค้วามเห็นวา่มีโอกาสในการปฏิบติั 20-40 
% ก็ถือวา่เพียงพอแลว้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ดงักล่าวในตอนตน้วา่ขอ้เสนอจากผลการวจิยัควรมี
หลากหลายทางเลือก ดงันั้นอาจแสดงค่าสถิติเพื่อเปรียบเทียบขอ้เสนอทางเลือก (alternative 
recommendations)แต่ละทาง เลือกเหล่านั้นดว้ยได ้5) การจดัเตรียมใหข้อ้เสนอสุดทา้ย (preparation 
of final recommendations) ผูว้จิยัจะตั้งค  าถาม วา่ขอ้เสนอนั้นจะมีผลต่อปัญหาท่ีวจิยัมากนอ้ย
เพียงใด หากประเมินไดต้ ่ากวา่ 60%  (กรณีท่ีผูว้จิยัก าหนดเกณฑไ์วท่ี้ระดบั 60 %) ก็มีขอ้แนะน าใน
สามกรณีดงัน้ี เช่น 1) ยอมรับในความเป็นไปไดท่ี้ต ่านั้น 2) เปล่ียนแปลงเป้าหมายของขอ้เสนอนั้น 
3) ปรับแกข้อ้เสนอใหม่โดยพิจารณาประเด็นการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปกบัการ
เปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานแบบร้ือฐานดงักล่าวในตอนตน้ และอาจมีการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และหรือวเิคราะห์องคก์ารประกอบดว้ย  

ขั้นตอนที ่5 การส่ือสารผลการวจัิยต่อผู้ตัดสินใจนโยบาย (communicating policy research 
to policymakers)  การวจิยัเชิงนโยบาย หากไม่มีการส่ือสารผลงานวจิยันั้นต่อผูต้ดัสินใจนโยบาย
แลว้ ถือวา่ยงัไม่ส้ินสุดผูว้จิยัจะตอ้งด าเนินการขั้นต่อไปเพื่อใหม้ัน่ใจ วา่ผลงานวจิยันั้นไดรั้บการ
พิจารณา และมีโอกาสท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั โดยการส่ือสารนั้นควรเป็นการส่ือสารแบบสองทาง 
(two-way communication) และควรเลือกใชว้ธีิการและส่ือท่ีเหมาะสม ท่ีจะท าใหผู้ต้ดัสินใจ
นโยบายไดรั้บรู้ เขา้ใจ และเกิดการยอมรับในผลการวจิยันั้น อยา่งไรก็ตาม มีขอ้แนะน าวา่การ
ส่ือสารดว้ยการพดู (oral communication) จะใหผ้ลดีกวา่การส่ือสารดว้ยการเขียน (written 
communication) 

การวจิยัเชิงนโยบายตามแนวคิดของ Majchrzak ดงักล่าวขา้งตน้ วโิรจน์ สารรัตนะ ไดส้รุป
เฉพาะในส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิด าเนินการวจิยั (บทท่ี 3) ใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวจิยัเพื่อ
จดัท าขอ้เสนอชัว่คราวท่ีใหค้  านึงถึงวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม และขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสใน
การปฏิบติัของขอ้เสนอชัว่คราวนั้น ท่ีค  านึงถึงผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการวจิยัเอง รวมทั้งการใชห้ลกัอตั
วสิัย (subjectivity) ในการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัจากเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายตามทศันะของ Majchrzak 

ขั้นตอนท่ี 2 การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั 

ของขอ้เสนอเพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอสุดทา้ย 

 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเพื่อจดัท า 

เป็นขอ้เสนอชัว่คราว 
 

ออกแบบโดยค านึงถึงผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการวจิยั  

พิจารณาอิงเกณฑค์วามเป็นไปได ้(feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) 

ในลกัษณะอตัวสิยั (subjectivity) ของผูว้จิยั 

 

ออกแบบโดยค านึงถึงวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม 

(mixed methodology) 

วจิยั............ 
 

ผูว้จิยัจดัท าขอ้เสนอ
ชัว่คราวจากงานวจิยั 
3 แหล่ง (สมมุติเป็น
การวจิยัแบบผสม 3 

ประเภท) 
 

วเิคราะห์องคก์ารถึง
ศกัยภาพท่ีจะเอ้ือต่อการ
ปฏิบติั เช่น โครงสร้าง
องคก์ารท่ีจะปฏิบติั 

ทรัพยากรท่ีจะใช ้กลไก
เชิงนโยบายท่ีจะ

สนบัสนุนการปฏิบติั 

 

 
คาดคะเนโอกาส
ในการปฏิบติัอิง
เกณฑค์วาม

เป็นไปได ้และ
การยอมรับ 
แลว้จดัท าเป็น
ขอ้เสนอสุดทา้ย 

คาดการณ์ถึงผลกระทบ
ทั้งคาดหวงั ไม่คาดหวงั 
ผลกระทบโดยรวมต่อ
นโยบายอ่ืน และส่ิงท่ีจะ

เกิดหากไม่ปฏิบติั 

วเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เนน้กลุ่มผูต้ดัสินใจ และ
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจวา่ 
สนบัสนุนหรือคดัคา้น
ขอ้เสนอชัว่คราวนั้น ดว้ย
เหตุผลใด หากสนบัสนุน
มาก การน าเสนอขอ้เสนอ
ก็มีความเป็นไปไดสู้ง 

วจิยั............ 
 

วจิยั............ 
 

พิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งขอ้มูล 
(data triangulation) สถิติวเิคราะห์ข้ึนกบั 

ประเภทของการวจิยัท่ีใช ้
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จากกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายตามทศันะของ Majchrzakดงักล่าวขา้งตน้ มี 3 
แนวคิดท่ีส าคญั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของงานวจิยัประเภทน้ี คือ  1) แนวคิดเก่ียวกบัการ
ออกแบบการวจิยั  (design of study) วา่สามารถจะดดัแปลง (adapt) ผสม (combine) หรือปรับปรุง 
(improve) ใหมี้ความเหมาะสมได ้ส่วนมากแลว้จะไม่ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเด่ียว แต่จะเป็นแบบผสม
จากระเบียบวธีิวจิยัต่างๆ  2) แนวคิดท่ีวา่งานวจิยัส่วนใหญ่จะจบลงตรงท่ีการสรุปผลและการให้
ขอ้เสนอจากผลการวจิยั แต่การวจิยัเชิงนโยบายจะไม่หยดุลงเพียงขอ้เสนอท่ีไดม้าเท่านั้น แต่จะ
ศึกษาต่อเน่ืองเพื่อคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบติั (estimating the probability of implementation) 
ของขอ้เสนอดว้ย 3) แนวคิดการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั จากผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ศกัยภาพขององคก์าร และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแง่ความเป็นไปได ้ (feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) เป็นการคาดคะเนในลกัษณะอตัวสิัย  (subjectivity)  ซ่ึงเป็นการสรุป
หรือแปลผลขอ้มูลโดยความเห็นของผูว้จิยัเอง  

จากสามแนวคิดท่ีส าคญัดงักล่าว วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดน้ ามาเป็นแนวในการ
ออกแบบวธีิด าเนินการวจิยัของการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนส าคญั 
ขั้นตอนแรก  คือ ขั้นตอนการวจิยัเพื่อจดัท าขอ้เสนอ ควรออกแบบเป็นวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม 
(mixed methodology) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากหลากหลายแหล่ง เช่น 1) ขอ้มูลจากการศึกษาบริบท 
(contextual study) อาจเป็นการวจิยัเชิงส ารวจภายในสถาบนั เพื่อใหท้ราบสภาพอดีต ปัจจุบนั 
ปัญหา และขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต แบบวเิคราะห์เอกสาร เป็นตน้  
2) ขอ้มูลจากการศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีประสบผลส าเร็จ (outstanding/best practice) อาจเป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพื่อหาขอ้สรุปรูปแบบการพฒันาท่ีประสบผลส าเร็จนั้น วา่มี
วตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objective) แนวทางของนโยบาย (policy means) อะไรและ
อยา่งไร ซ่ึงหากจะใหมี้ความหลากหลาย ควรเป็นการศึกษาพหุกรณี (multi-case study) 3) ขอ้มูลเชิง
วชิาการ จากทฤษฎี นโยบาย /แผน และผลงานวจิยั จากท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 หรือจากการวเิคราะห์
เน้ือหา (content analysis) เพิ่มเติม ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้หล่งขอ้มูลจากทั้งบริบทท่ีเป็นจริง จากกรณี
ตวัอยา่งท่ีประสบผลส าเร็จ และจากเชิงวชิาการ แต่หากจะเพิ่มแหล่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูคุ้ณวฒิุทางวชิาการ/ทางปฏิบติัประกอบอีกดว้ยก็ได ้ 
 ขั้นตอนทีส่อง  คือ การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอ หากพิจารณาจากแนวคิด
ของ Majchrzak ขา้งตน้ ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการวจิยัในเร่ือง 1) การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 2) การ
วเิคราะห์ศกัยภาพขององคก์าร 3) การคาดการณ์ถึงผลกระทบ4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั  
5) การจดัเตรียมใหข้อ้เสนอสุดทา้ย ซ่ึงการด าเนินการเหล่าน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ สามารถน าเอาหลกัการมี
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ส่วนร่วม (participation) มาแทนได ้โดยอาจเป็นการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้ง
พิจารณาใหไ้ดว้า่ใครคือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นกลุ่มผูต้ดัสินใจนโยบายและกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจนโยบาย ใครคือผูท่ี้จะเขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารไดดี้  ใครคือผูท่ี้จะสามารถคาดการณ์ถึง
ผลกระทบไดดี้ เพื่อใหม้าร่วมกนัคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัอิงเกณฑค์วามเป็นไปได ้ (feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนั (อาจก าหนดเกณฑอ่ื์นๆ ดว้ย
ได ้เช่น ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง เป็นตน้) จะท าใหก้ารคาดคะเนโอกาส
ในการปฏิบติัของขอ้เสนอชัว่คราวท่ีจดัท าในขั้นตอนท่ี 1 มีความรอบคอบกวา่ท่ีจะด าเนินการโดย
ผูว้จิยัเพียงล าพงั โดยอาจก าหนดประเด็นเพื่อพิจารณาขอ้เสนอร่วมกนั โดยใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอยา่งผสมกนัตามความเหมาะสม ทั้งระดบัรายการ ระดบัรายดา้น และโดยรวม ดงัน้ี เช่น1) 
สนบัสนุนขอ้เสนอใดบา้ง ดว้ยเหตุผลใด คดัคา้นขอ้เสนอใดบา้ง ดว้ยเหตุผลใด  2) โครงสร้าง
องคก์ารปัจจุบนัเอ้ือต่อการปฏิบติัในขอ้เสนอหรือไม่ 3) หน่วยงานมีทรัพยากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบติัตามขอ้เสนอหรือไม่ 4) กลไกเชิงนโยบายอ่ืนๆ สนบัสนุนการปฏิบติัในขอ้เสนอหรือไม่ 5) 
ผลกระทบท่ีคาดหวงัและไม่ไดค้าดหวงั ทั้งทางบวกและทางลบมีอะไรบา้ง 6) ผลกระทบโดยรวมท่ี
มีต่อนโยบายอ่ืนหรือแผนงานอ่ืนมีอะไรบา้ง 7) ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากขอ้เสนอนั้นไม่ไดน้ าไป
ปฏิบติัคืออะไร 8) อ่ืนๆ ท่ีจะก าหนดเพิ่มเติม 
 ค  าตอบท่ีไดรั้บจากการพิจารณาร่วมกนั จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความเป็นไปไดแ้ละ
ระดบัท่ีจะไดรั้บการยอมรับ ท่ีจะน าไปสู่การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอในแต่ละ
รายการ แต่ละดา้น และโดยภาพรวมร่วมกนั เพื่อจะน าไปสู่การตดัสินใจร่วมกนัในล าดบัสุดทา้ยวา่ 
จากขอ้เสนอชัว่คราวท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 นั้นจะคงอะไรไว ้จะตดัอะไรออกไป หรือจะปรับอะไร
ใหดี้ข้ึน ดว้ยเหตุผลใด อะไรควรเป็นขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและอะไร
ก่อนหลงั อะไรควรเป็นขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ แบบร้ือฐานและอะไรก่อนหลงั ฯลฯ 
ดว้ยเหตุผลใด โดยอาจมีค่าสถิติจากการตดัสินใจร่วมกนัประกอบดว้ยได ้ในกรณีตอ้งการแสดง
น ้าหนกัความส าคญั หรือกรณีตอ้งการเปรียบเทียบทางเลือก เช่น ค่าความถ่ี ความร้อยละ เป็นตน้ 
จากนั้นจึงร่วมกนัจดัท าเป็นขอ้เสนอสุดทา้ย ฉบบัสมบูรณ์ ตามองคป์ระกอบและรูปแบบท่ีก าหนด 

ขอ้เสนอแนวคิดดงักล่าว ถือเป็น  “การวจัิยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ” (Participatory 
Policy Research: PPR)  ดงัแสดงเป็นภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ  

ในการใหข้อ้เสนอเชิงนโยบายนั้น แมผู้ก้  าหนดอาจมีค่านิยม ความส านึก หรือเจตนารมณ์
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจท าใหไ้ดน้โยบายท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแตกต่างกนัออกไป แต่ก็มี
ขอ้เสนอแนะใหค้  านึงถึงลกัษณะของนโยบายท่ีดีดว้ย เช่น 1) นโยบายท่ีดีจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีส่งผล
ประโยชน์แก่องคก์ารหรือประชาชนโดยส่วนรวมมากท่ีสุด 2) นโยบายท่ีดีควรไดม้าจากการกลัน่กรอง
ถึงความส าคญัของปัญหาหรือความตอ้งการ  3) นโยบายท่ีดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกดา้น ในแต่ละ
ดา้นนั้นควรมีความสอดคลอ้งกนั สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ไม่ควรจะขดัแยง้กนั  4) นโยบายท่ีดีควร
ประกอบดว้ยเป้าหมาย แนวทาง และกลวธีิท่ีดี ด าเนินการไดเ้ร็วท่ีสุดและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  5) 

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเพื่อจดัท า 

เป็นขอ้เสนอชัว่คราว 

ขั้นตอนท่ี 2 การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั 

ของขอ้เสนอเพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอสุดทา้ย 

 
 

ออกแบบโดยค านึงถึงวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม 
(mixed methodology) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งขอ้มูล 
(data triangulation)  สถิติวเิคราะห์ข้ึนกบั 

ประเภทของการวจิยัท่ีใช ้
 
 

ออกแบบโดยค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วม 
(participation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาอิงเกณฑค์วามเป็นไปได ้(feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) 

ในลกัษณะอตัวสิยั (subjectivity) ร่วมกนั 
 

วจิยั…….. 

 

วจิยั…….. 

 

วจิยั…….. 

 

 

ผูว้จิยัจดัท า
ขอ้เสนอชัว่คราว
จากงานวจิยั 3 
แหล่ง (สมมุติ

เป็นการวจิยัแบบ
ผสม 3 ประเภท) 

 

คาดคะเนโอกาส
ในการปฏิบติั
ของขอ้เสนอใน
แต่ละรายการ 
แต่ละดา้น และ
โดยภาพรวม
ร่วมกนั 

ทา้ยสุดคือได้
ขอ้สรุปเพื่อ
จดัท าเป็น

ขอ้เสนอสุดทา้ย 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนได้
เสียทั้งกลุ่มผูต้ดัสินใจ กลุ่มท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ กลุ่มท่ี
เขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารและ
กลุ่มท่ีสามารถคาดคะเนถึง
ผลกระทบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณา 
สนบัสนุนหรือคดัคา้น และเหตุผล 

โครงสร้างองคก์าร 

ทรัพยากร  
กลไกเชิงนโยบายสนบัสนุน 

ผลกระทบท่ีคาดหวงั/ไม่คาดหวงั 
ผลกระทบโดยรวมต่อนโยบายอ่ืน 

ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติั 

 



20 
 

นโยบายท่ีดี นอกจากจะมีเน้ือหาเป็นหลกัในการท างานแลว้ เน้ือหาดงักล่าวควรจะเป็นหลกัในการ
ประเมินความส าเร็จไดด้ว้ยดี และควรค านึงถึงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  6) นโยบายท่ีดีจะเป็น
ขอ้ความท่ีชดัเจน ถ่ายทอดไปสู่ผูป้ฏิบติัไดโ้ดยง่าย และมีความเขา้ใจไดต้รงกนั  

นอกจากนั้น คุณลกัษณะท่ีดีท่ีเหมาะสมของนโยบายในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง อาจถือเอา
ทศันะของบุคคลส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้ง เพราะนโยบายสามารถมองไดจ้ากหลายแง่มุม แง่มุมหน่ึงอาจ
เป็นท่ียอมรับของบุคคลคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงแต่อาจไม่เป็นท่ียอมรับของอีกบุคคลคนหน่ึงหรืออีก
กลุ่มหน่ึง ดงันั้นคุณลกัษณะท่ีดีของนโยบายอีกประการหน่ึง คือ การถือเสียงขา้งมากหรือเป็นทศันะ
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยอนุโลม ท่ีอาจมีคนอีกกลุ่มหน่ึงหรือจ านวนนอ้ยโจมตีคดัคา้นและ
วพิากษว์จิารณ์ไปตามทศันะหรือตามเหตุผลของบุคคลกลุ่มนั้น 

ส าหรับองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีจะใชใ้นการวจิยัหากพิจารณาจากนิยามท่ี 
International Livestock Research Institute (ILRI) (1995) ก าหนดวา่ นโยบายหมายถึงแนวหรือ
วธีิการเพื่อการปฏิบติัท่ีรัฐบาล หรือสถาบนั หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั โดยปกติจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจในปัจจุบนัและอนาคต  
โดยการตดัสินใจนั้นจะออกแบบเพื่อใหแ้นวทางการปฏิบติันั้นบรรลุผลส าเร็จ  และการตดัสินใจ
ดงักล่าวจะเก่ียวพนักบัแผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัดว้ย  โดยแผนงานท่ีไดรั้บการวางแผนนั้นจะ
ประกอบดว้ยวตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนา (desired objectives) และวถีิทาง (means) เพื่อการ
บรรลุผล ซ่ึงจากนิยามดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีส าคญั 2 
องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objectives) และ 2) แนวทางของนโยบาย 
(policy means) โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายหมายถึงจุดหมาย (ends) ท่ีเป็นท่ีคาดหวงัใหบ้รรลุผล 
และแนวทางของนโยบายหมายถึงวถีิทาง (means) ท่ีจะท าใหบ้รรลุผลในจุดหมายนั้น ซ่ึงจุดหมาย
หน่ึงๆ อาจมีแนวทางเพื่อการปฏิบติัท่ีหลากหลาย ในทางกลบักนั แนวทางหน่ึงอาจเพื่อการบรรลุ
เกินกวา่หน่ึงจุดหมายได ้ในขณะท่ี กรวร์ีศรีจการ ( 2547) กล่าวถึง 3 องคป์ระกอบ คือ 1) 
วตัถุประสงค ์( ends)  เป็นเป้าหมายปลายทาง 2) แนวทาง  (means)  เป็นแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์  3) กลไกของนโยบาย ( mechanism) ท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติั เช่น ตอ้งมีการออก
กฎหมายออกระเบียบขอ้บงัคบัการจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ เป็นตน้สอดคลอ้งกบั Ozga (2009)  
กล่าวถึง 3 องคป์ระกอบเช่นกนัคือ 1) เป้าหมาย(targets) ของส่ิงท่ีตอ้งการกระท า 2) วถีิทาง (means) 
ในการด าเนินงาน 3) ปัจจยั (resources) สนบัสนุนการกระท าตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว้ รวมทั้ง 
Carl Joachim Friedrich นกัรัฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ไดก้ล่าวถึง  3  องคป์ระกอบเช่นกนั   (อา้งถึงใน 
ทรายลดา และคณะ , ม.ป.ป.)ดงัน้ี 1) เป้าหมาย ( targets) ของส่ิงท่ีตอ้งการกระท าในการก าหนด
นโยบายเพื่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงอาจเป็นทั้งจุดประสงค ์( purpose) และผลงานท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุด ( ended 
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result) ในลกัษณะท่ีเป็นการกระท าอะไร ไดอ้ะไร และเพื่ออะไร2) วถีิทาง ( means) ในการ
ด าเนินงาน ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือหลกัการและเกณฑข์องนโยบายซ่ึงผูก้  าหนดนโยบาย
จะตอ้งมีความรู้และก าหนดไวก่้อน  นอกจากน้ีวถีิทางท่ีสามารถท าใหน้โยบายด าเนินการไดย้งัรวม
ไปถึงกลยทุธ์ ( tactics) และกลวธีิ ( strategies) ต่างๆ อีกดว้ย 3) ปัจจยั ( resources) สนบัสนุนการ
กระท าตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้ประกอบดว้ย   2 ประการ  คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และวธีิการในการก าหนดนโยบาย   ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาเห็นไดว้า่ ขอ้เสนอเชิง
นโยบายมี 2 องคป์ระกอบเป็นพื้นฐาน คือ 1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objective) และ 2) 
แนวทางของนโยบาย (policy means) โดยอาจจะเพิ่มใหมี้องคป์ระกอบท่ีสามดว้ยก็ไดคื้อ 3) กลไก
ของนโยบาย (policy  mechanism) ซ่ึงการน าเสนอองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย อาจเสนอ
ได ้2 ลกัษณะ คือ  

1) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในลกัษณะท่ีเป็นแผนงาน มีความซบัซอ้นดงักรณีตวัอยา่งงานวจิยั
เร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัสุรินทร์ของ คนึง สายแกว้ 
(2549) ท่ีก าหนดมิติการวจิยั 5 ดา้น และก าหนด องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย2 
องคป์ระกอบ แต่ละองคป์ระกอบมีองคป์ระกอบยอ่ยอีก คือ วตัถุประสงคข์องนโยบาย 
ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ แนวทางของนโยบาย ประกอบดว้ย เป้าหมายกลยทุธ์ และ
ตวัช้ีวดัดงัภาพประกอบ 

 
 

ภาพท่ี 3 องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายในงานวจิยัของคนึง สายแกว้  

การบริหารงาน
บุคคล 

การบริหารงาน
วิชาการ 

การบริหารโดย
ภาพรวม 

การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารงาน
ทัว่ไป 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 

 
ตวัช้ีวดั 

 
ตวัช้ีวดั 

 

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์

เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

 

เป้าหมาย 

 
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

 

เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
ตวัช้ีวดั 

 

วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ 
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2)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในลกัษณะท่ียดึวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไม่ซบัซอ้น ในลกัษณะน้ี 
ขอ้เสนอเชิงนโยบายยงั มีอยา่งนอ้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย และ 2) 
แนวทางของนโยบาย หรือ 3 องคป์ระกอบ โดยเพิ่ม  3) กลไกของนโยบาย ดว้ย ในลกัษณะน้ีผูว้จิยั
ยดึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นวตัถุประสงคข์องนโยบายเนน้วจิยัเพื่อหาแนวทางของนโยบาย  
(รวมทั้งกลไกของนโยบาย --- หากก าหนดดว้ย) ในแต่ละมิติท่ีศึกษาวจิยั ดงัเช่น วทิยานิพนธ์ของ 
รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ (2555)  เร่ือง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ นกัเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ ท่ีก าหนดเพื่อความมีคุณภาพ ชีวติ นกัเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็น
วตัถุประสงคข์องนโยบาย ผูว้จิยัก็มุ่งวจิยัเพื่อหาแนวทางของนโยบายในงานแต่ละดา้น ถือวา่ทุก
ขอ้เสนอต่างมุ่ง “เพื่อความมีคุณภาพ ชีวตินกัเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” ตามวตัถุประสงคก์าร
วจิยันั้น ดูภาพประกอบ 

 
 

ภาพท่ี 4 องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบายในการวจิยัของรัตนาภรณ์ สมบูรณ์  

จากกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
(2558) ดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี มีประเด็นส าคญัท่ี
ผูว้จิยัจะค านึงถึง คือ การออกแบบวธีิด าเนินการวจิยัของการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนส าคญั คือ 1) ขั้นตอนการวจิยัเพื่อจดัท าขอ้เสนอ ควรออกแบบเป็นวธีิ

แนวทางของนโยบาย -- ท าอยา่งไร ?                                   วตัถุประสงคข์องนโยบาย --- เพื่ออะไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกของนโยบาย -----  มีกลไกอะไรท่ีจะท าให้การปฏิบติับรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ? 

 

เพื่อความมีคุณภาพชีวิต
นกัเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ 

ดา้นร่างกาย 
 

ดา้นการเรียนรู้ 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 
 

ดา้นจิตใจ 
 

ดา้นอารมณ์ 
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วทิยาการวจิยัแบบผสม (mixed methodology) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากหลากหลายแหล่ง และ 2) การ
คาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอ โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม (participation) เพื่อใหม้าร่วม
กนัคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัอิงเกณฑค์วามเป็นไปได ้ (feasible) และการยอมรับ (acceptable) 
ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนั โดยจะค านึงถึงลกัษ ณะของนโยบายท่ีดี รวมทั้งลกัษณะ
ของขอ้เสนอเชิงนโยบายจะเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีมี 3 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงคข์อง
นโยบาย แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย  และใชล้กัษณะขอ้เสนอแบบไม่ซบัซอ้น คือ 
(1) วตัถุประสงคข์องนโยบายโดยภาพรวม และสภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยั
คุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายท่ีสนบัสนุนต่อแนวทางของนโยบายใน
ภาพรวมน้ี (2) วตัถุประสงคข์องนโยบาย สภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม 
แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย ในแต่ละดา้นท่ีวจิยั (3) กลไกของนโยบายท่ีสนบัสนุน
ต่อแนวทางของนโยบายทุกดา้น ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
 

ดา้นท่ีใชใ้น

การวจิยั 

วตัถุประสงค์

ของ 

นโยบาย 

สภาพปัจจุบนั  

จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และ

ปัจจยัคุกคาม 

แนวทาง

ของ

นโยบาย 

กลไก 

ของนโยบาย 

กลไก 

ของนโยบาย 
ทุกดา้น 

 

โดย

ภาพรวม 
    

 
ดา้น .......     

ดา้น .......     

ดา้น ......     

ดา้น .......     
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ตอนที ่2 แนวคิดเชิงวชิาการเกีย่วกบัความเป็นประชาคมอาเซียน 
1. ความเป็นประชาคมอาเซียนกบัการศึกษา 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  เป็นการพฒันามาจากการ

เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( The Association of South East AsianNations 
:ASEAN) ก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ( BangkokDeclaration) เม่ือ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี
ประเทศผูก่้อตั้งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาใน
ปี 2527 บรูไน ก็ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก ตามดว้ย 2538 เวยีดนาม ก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาว
และพม่า เขา้ร่วม และปี 2542 กมัพชูา ก็ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 10 ท าใหปั้จจุบนัอาเซียนเป็น
กลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกนัเกือบ 500 ลา้นคน จากนั้นในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 ต.ค. 2546 ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะ
จดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ 1) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 2) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ( Socio-
Cultural Pillar) 3) ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar)ค าขวญัของอาเซียน คือ 
“One Vision, One Identity, One Community.” หน่ึงวสิยัทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม  กา้วส าคญั
ต่อมาคือการจดัท าปฏิญญาอาเซียน ( ASEAN Charter) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม ปี 
2552 นบัเป็นการยกระดบัความร่วมมือของอาเซียนเขา้สู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมี
พื้นฐานท่ีแขง็แกร่งทางกฎหมายและมีองคก์รรองรับการด าเนินการเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวภายในปี 
2558 ปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศไดแ้ก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวยีดนาม ลาว กมัพชูา บรูไน ส าหรับเสาหลกัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพื่อใหอ้าเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึนต่อมาในปี 2550 อาเซียนไดจ้ดัท า
พิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานดา้น
เศรษฐกิจใหเ้ห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบดว้ยแผนงานเศรษฐกิจในดา้น ต่าง ๆ 
พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้ง
การใหค้วามยดืหยุน่ตามท่ีประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัล่วงหนา้ ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 
โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เขา้มาอยูด่ว้ย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะ
มีประเทศ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดียต่อไป 

พิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ส าหรับเสาหลกัการจดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้
อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึนต่อมา
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ในปี 2550 อาเซียนไดจ้ดัท าพิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Blueprint) เป็น
แผนบูรณาการงานดา้นเศรษฐกิจใหเ้ห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบดว้ยแผนงาน
เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุ
เป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการใหค้วามยดืหยุน่ตามท่ีประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัล่วงหนา้เพื่อสร้าง
พนัธสัญญาระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การกา้วไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีส าคญั  คือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูง 3) การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั และ4) 
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

ประเทศไทยในฐานะท่ีสมาชิกก็ไดมี้การเตรียมความพร้อมมาอยา่งต่อเน่ือง และการท่ีจะท า
ใหป้ระชาคมอาเซียนเกิดความเขม้แขง็ไดน้ั้นจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่การใหก้ารศึกษาแก่ประชากรของ
ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดใ้หค้วามส าคญัมาโดยตลอด จะเห็นไดจ้ากมีนโยบายส่งเสริมและ
สนบัสนุนสถานศึกษาในระดบัต่างๆ มาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรก็ดี ยงัมีความเขา้ใจท่ีหลากหลายเก่ียวกบัประเด็นของความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็กนัอยูค่่อนขา้งมาก ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นวา่สามารถจ าแนกนิยามดงักล่าวได้
เป็น 2 แนวคิด ดงัน้ี 

แนวคิดแรก นิยามในลกัษณะกวา้งๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ ( 2556) อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็วา่เป็น
ความสามารถของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสามารถใหบ้ริการประชาชนเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่า
เทียม และมีทกัษะในการประกอบอาชีพ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2556) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็วา่ หมายถึง ความ
พร้อมหรือความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการแข่งขนัในทั้งใน
ระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

ส่วนแนวคิดท่ีสอง จะนิยามท่ีเฉพาะเจาะจงในดา้นการศึกษา และช้ีใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบ
หรือแนวทางการด าเนินงานไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ อาทิ ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) กล่าววา่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ในดา้นการศึกษา
นั้นจะตอ้งมีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูง มีความเสมอภาคลดความเหล่ือมล ้า และประสาน
ใหทุ้กหน่วยงานทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคสังคมต่างๆ เขา้ใจและเขา้ร่วมในการพฒันา
การศึกษา โดยมีเป้าหมายไปสู่อนาคตท่ีมัน่คง ย ัง่ยนืและสมดุลของประเทศส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) กล่าวถึง ความเขม้แขง็ของประชาคมอาเซียนดา้น
การศึกษาวา่ สถานศึกษาจะตอ้งมีความพร้อมมีขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาค 
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และระดบัสากลทั้งในดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ดา้นการบริหารจดัการ และหลกัสูตรการเรียนการ
สอนและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) กล่าวถึงการสร้างความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็ดา้นการศึกษาไวว้า่หน่วยงานทางการศึกษาจะตอ้งมีความพร้อมในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ โดยหน่วยงานทางการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ มีการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  การ
เสริมสร้างประสบการณ์ องคค์วามรู้ และการพฒันาทกัษะดา้นภาษา (ภาษาองักฤษและภาษากลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน) 

กล่าวโดยสรุป ความเป็นประชาคมอาเซียนเป็นความพร้อมหรือขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของสถานศึกษาทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากลทั้งในดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ดา้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ดา้นเครือข่ายความร่วมมือ ดา้นการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์องคค์วามรู้ และการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และภาษา
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
2. นานาทศันะเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง 
 ในหวัขอ้น้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ นานาทศันะเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ ท่ี

เป็นผลจากการศึกษาเอกสาร ต ารารวมถึงงานวจิยัของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทางดา้นการศึกษาและ
นกัวชิาการ  เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดหลกัในการพฒันาเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเวยีนท่ีเขม็แขง็ ดงัต่อไปน้ี 
 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานภายใต้
กรอบรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน กรอบประเทศอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา เสริมสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัอาเซียน และการจดัตั้งสถาบนันานาชาติเพื่อพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาโดยไดพ้ิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษา เพื่อก าหนดเป็นนโยบายดงัน้ี คือ 1) การเผยแพร่

ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน  2) การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน  3) การพฒันา

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษาและครูอาจารย์  ในอาเซียน4) การเตรียมความพร้อม

เพื่อเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน   และ5) การพฒันาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2557) มีโครงการ Education Hub 
School และอยูร่ะหวา่งด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer 
School) ส าหรับกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2554 คือการพฒันาหลกัสูตรและส่ือเก่ียวกบั
อาเซียน รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ใหเ้กิดความเขม้แขง็โดย
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ก าหนดกรอบการด าเนินงารน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ท่ี
ก าหนด ดงัน้ี คือ 1)  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความรู้ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ  2) ดา้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ คุณภาพวชิาการ และคุณภาพครู  3) ดา้นการบริหารจดัการ
ไดแ้ก่ คุณภาพของผูบ้ริหารและครูตลอดจนการส่งเสริมสนบัสนุน 
 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2556)มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา
มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการ
อุดมศึกษา และการจดัท ายทุธศาสตร์ดา้นการอุดมศึกษาอาเซียน โดยไดก้ าหนดกิจกรรมภายใต้
โครงการ Education Hub เพื่อความเขม้แขง็และรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบไปดว้ย
กิจกรรมหลกั  5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1)สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา( area  based  
หรือ function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียน) แหล่งเรียนรู้ของภูมิภาคแก่ภาคเอกชน 2 ) วจิยั
และพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และความเขม้แขง็น าไปสู่การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นดา้นต่างๆ ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศทางวชิาการทั้งในประเทศ
และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3) พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  การถ่ายโอนหน่วยกิต การจดัท ามาตรฐาน
การศึกษา  การประเมินผลท่ีรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  4) การ
เสริมสร้างประสบการณ์ องค์ ความรู้  แลกเปล่ียนนิสิตนกัศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิ ตการ
แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละบุคลากร ทางการศึกษา ความรู้ และศิลปวฒันธรรมและ5) พฒันาทกัษะดา้น
ภาษา(ภาษาองักฤษและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนแก่นิสิตนกัศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทัว่ไป  เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2555) ไดจ้ดัท าโครงการเวทีแลกเปล่ียน
ความรู้เกษตรนานาชาติ จดัการเรียนการสอนบริการสังคมร่วมกบันกัศึกษาสิงคโปร์ โครงการ
แลกเปล่ียนกบั Institute Of Technical Education Collage East, Singapore  โครงการพฒันาโรงเรียน
เทคนิคลาว แลกเปล่ียนนกัศึกษาทวภิาคี ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง กบับรูไน โรงเรียน
พระราชทานฯ วทิยาลยัก าปงเฌอเตียลกมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศ
อินโดนีเซีย จดัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภายใต้เป้าประสงค ์( goal) การสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัประชาคมอาเซียนท่ี จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์  ปี 2555 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี คือ  1) ดา้นกลุ่มอาชีพ เนน้ท่ีหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนรู้
อาชีวศึกษา มีความสอดคลอ้งและรองรับต่อ 5 กลุ่มอาชีพใหม่  5 ศกัยภาพพื้นท่ี  และการแข่งขนัใน 
5 ภูมิภาค  2) ดา้นผูเ้รียนมีจุดเนน้ท่ีก าลงัคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานท าและกา้วหนา้
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ในเส้นทางอาชีพ ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษามีศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ และ/หรือมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดี 3)ดา้นสถานศึกษา เนน้ให้สถานศึกษามีคุณภาพสูง มีความ
เป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและภูมิภาคตลอดจนสถานศึกษาเป็นศูนยอ์บรมอาชีวศึกษา 
ศูนยซ่์อมสร้างประจ าชุมชน และฐานการเรียนรู้ดา้นอาชีพท่ีเช่ือมโยงกบัทุกระดบัการศึกษา 4)ดา้น
วจิยั และการจดัการองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ การวจิยัอาชีวศึกษาเนน้เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการ
พฒันานวตักรรม ต่อยอดอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีมุ่งสู่การน าไปใช ้และการบริหารจดัการเชิง
พาณิชย ์ตลอดจนประชาชน ชุมชน สังคม ไดรั้บองคค์วามรู้อาชีวศึกษา  5)ดา้นบริหารจดัการ เนน้
การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัอาชีวศึกษาตามยทุธศาสตร์ ปี2555และ6)ดา้นพฒันาครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ไดรั้บการแกไ้ข
โดยเร่งด่วน ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพ
ในการพฒันาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2552) จดัโครงการสัมมนาการวจิยัการศึกษาไทย-
มาเลเซีย บรรยายทางวชิาการเร่ืองความตะหนกัเร่ืองการกา้วสู่อาเซียน บรรยายเร่ืองการจดั
การศึกษาเพื่อปวงชนและคนดอ้ยโอกาสใหก้บัผูแ้ทนมาเลเซีย โครงการพฒันานโยบายการศึกษาสู่
อาเซียน : กรณีศึกษาไทย-ลาว-เวยีดนาม โครงการความร่วมมือไทย-ลาว โครงการความร่วมมือ
ไทย-เวยีดนามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561)มุ่ง สู่ความเขม้เขง็
โดยเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ภายใต้หลกัการ  3 ประการ คือ  การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   การ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
และจดัการศึกษา  โดยมีกรอบการด าเนินงานเพื่อความเขม้แขง็ส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันา
คุณภาพคนไทยยคุใหม่2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุ
ใหม่ และ4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2557) ไดด้ าเนินการจดัศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนใหป้ระเทศเพื่อนบา้น อบรมเทคนิคการจดันิทรรศการ การน าเสนอขอ้มูล ส่งเสริม
ความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในศูนยว์ทิยาศาสตร์ของประเทศเพื่อนบา้นการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ของประเทศไทย นบัเป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สังคมไทยก าลงัต่ืนตวัอยา่งมาก หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนต่างหนัมาพฒันาศกัยภาพและด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน( ASEAN  Community  -  AC) โดยก าหนดกรอบการด าเนินเพื่อเสริมสร้าง
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ความ เขม้แขง็และ ร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน  และระหวา่งประเทศอาเซียน กบัประเทศคู่
เจรจาอ่ืนๆ ของอาเซียน โดยแผนปฏิบติัการ 5 ปี ดา้นการศึกษาของอาเซียนสามารถจ าแนกประเด็น
ยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 1การเสริมสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมเก่ียวกบั
อาเซียนยทุธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบดว้ย 2 ยทุธศาสตร์ คือการเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษา
ตลอดชีวติส าหรับประชาชนและการเพิ่มคุณภาพการศึกษาตลอดชีวติยทุธศาสตร์ท่ี 3การจดัการ
ศึกษาตลอดชีวติใหเ้ป็นสากลเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและยทุธศาสตร์ท่ี 4การพฒันา
ระบบบริหารจดัการและกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวติ 
 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (2556) ได้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ความรู้เร่ืองอาเซียนแก่บุคลากร และโรงเรียนเอกชน สนบัสนุนโรงเรียนเขา้แข่งขนักีฬา
ประถมศึกษาอาเซียนคร้ังท่ี 3 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนมธัยมศึกษาปี 
2552 กบัสิงคโปร์ ร่วมสัมมนาวชิาการและนิทรรศการการศึกษาไทยท่ีประเทศเวยีดนาม โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเตรียมพร้อม และสร้าง
ความเขม้แขง็ในการ เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไว ้6 องคป์ระกอบคือ 1) การพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
อาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน 2) การด าเนินโครงการพฒันาผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนเอกชนในระดบัจงัหวดั 3) การจดัแข่งขนัประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา (ป. 4-6) มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ทัว่ประเทศ 4) การสร้างความตระหนกัและจดัอบรม
เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนอกระบบ 5) การส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัการแข่งขนักีฬาประถมศึกษาอาเซียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา/ทุนการศึกษาเพื่อศึกษา
ต่อต่างประเทศและ6) ยกระดบัโรงเรียนเอกชนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการ คุรุสภา (2557) ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีองคก์ร
สมาชิกสภาครูอาเซียน โดยร่วมกบัองคก์รครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งข้ึนในปี 2521 ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิก 23 องคก์รจาก 9 
ประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมท่ีเขม้แขง็ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานโดยมุ่งส่งเสริม 
ดงัน้ี คือ 1) ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน และการปฏิรูปครู  ซ่ึงถือวา่ครูเป็นหวัใจส าคญัของการ
พฒันาคนในการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไปได ้ 2) การพฒันาคนให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยผูท่ี้เป็นครูจะตอ้งพฒันาตนเองอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ป็นผูท่ี้มีความ
รอบรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ท่ีดีงาม เพื่อสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ และเป็นตน้แบบใหแ้ก่เยาวชน 
และสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเท่าทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีกา้วหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิง
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ต่าง ๆ หลายดา้นทั้งในดา้นสังคม ความเป็นอยูข่องประชาชน อาชีพ การแข่งขนั ท่ีหากประชาชน
และเยาวชนของประเทศ ยงัไม่เปล่ียนแปลงก็จะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งยากล าบาก ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อใหก้ารปฏิรูปเป็น
รูปธรรม ชดัเจน และทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว โดยหน่วยงานทางการศึกษา ควรเร่ง
สร้างความสามคัคีแก่ประชาชนในประเทศ การเป็นตวัอยา่งท่ีดี การเพิ่มและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัและมีคุณภาพ การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและการ
ส่งเสริมการวจิยัเพื่อพฒันาประเทศ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
จิตส านึกความเป็นคนไทย การปฏิรูปครูไทยโดยเนน้การผลิตและพฒันาครูใหมี้คุณภาพ ปฏิรูป
ระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ การพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ 3) การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การศึกษาให้ทนัสมัย เพื่อผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการด าเนินการอยา่ง เขม้แขง็และต่อเน่ือง ซ่ึง
จะช่วยใหป้ระเทศไทย พน้จากวกิฤตและส่งผลใหป้ระเทศสามารถกา้วต่อไปอยา่งมีศกัด์ิศรีเทียบเท่า
อารยประเทศ 
 เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( AUN-ASEAN University Network) (2012)เม่ือปี  พ.ศ. 
2538 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนไดมี้มติจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( ASEAN UNIVERSITY 
NETWORK AUN) ข้ึนเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาคและสร้างความส านึกในความเป็น
อาเซียนข้ึนโดยฝ่ายกลไกความร่วมมือทางดา้นอุดมศึกษา ไดมี้การลงนามความตกลงเพื่อการจดัตั้ง
เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนข้ึน 2 ฉบบั คือ กฎบตัรเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( Charter of The 
ASEAN University Network) และขอ้ตกลงร่วมในการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน
(Agreement on the Establishment of the ASEAN University Network) เครือข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซียนเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบขององคก์รรัฐมนตรีรายสาขา ( ASEAN SECTORAL 
MINISTERS BODIES) ในเสาหลกัดา้นสังคมและวฒันธรรมแผนปฏิบติัการยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษาของอาเซียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานใน 5 ดา้น ดงัน้ี1) การส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนกัในความเป็นอาเซียน2 ) การเพิ่มการเขา้ถึงคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัประถม และมธัยม
3) การเพิ่มคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการ
พฒันาวชิาชีพ4 ) การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการเคล่ือนยา้ยพรมแดน และความเป็นสากลของ
การศึกษาและ5) การใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมแก่ภาคส่วนงานอ่ืนๆ 
 ชินวรณ์บุณยเกียรติ (2552) อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย
พิเศษเร่ือง "การเตรียมพร้อมดา้นการศึกษาของไทย เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘" ไวว้า่ ประเทศไทยเป็นผูน้ าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนน าใน
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การสร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ ภายใตย้ทุธศาสตร์วสิัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และ
ประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมัน่คงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตก้ารก่อตั้งน้ี
จะตอ้งยดึหลกัส าคญั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและ
วฒันธรรม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืนๆ มีความเขม้แขง็ เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาในทุกๆ ดา้นการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย ดงัน้ี คือ 
ประการแรกการสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา  ใหป้ระเทศไทยเป็น Education Hub มีการ
เตรียมความพร้อมในดา้นกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีจะมุ่งสร้างความตระหนกัรู้
ของคนไทยในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให ้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พฒันาสมรรถนะ
ใหพ้ร้อมจะอยูร่่วมกนัและส่งเสริมความร่วมมือ ระหวา่งประเทศดา้น การศึกษา โดยใหมี้การร่วมมือ
กนัใน 3 ดา้นคือ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริการและจดัการศึกษาประการทีส่องขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ดว้ยการ
สร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ 
หลกัสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษเขา้ไปในทุกระดบัชั้น
การศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์นอกจากน้ียงัมีการ
ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับอาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวฒันธรรมของ
ประเทศต่างๆ เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจกนัของประเทศในประชาคม และประการทีส่าม
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษานั้น จะพฒันาตามหลกั 3N ไดแ้ก่  NedNet(National Education 
Network)โครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  NEIS (National Education Information System) 
ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา   NLC(National Learning 
Center) ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีการพฒันา
ผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใชก้ารศึกษาเป็น
กลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นกัศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มี
ทกัษะการท างานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน 
 วจิิตร ศรีสอา้น (2555) ไดบ้รรยายในโครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน” ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2555 ใน
หวัขอ้ “การเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” โดยสรุปสาระส าคญัท่ีจะเอ้ือและ
สนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาคมมีความเขม้แขง็ในดา้นการศึกษานั้น มีประเด็นส าคญัท่ีควรพิจารณา 
ไดแ้ก่ ประเด็นแรก เป็นเร่ืองการสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา การ
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ตอบสนองความตอ้งการศึกษาของบุคคล และเร่ืองทรัพยากรในการจดัการศึกษาท่ีจะตอ้งเป็นสากลและ
สอดรับกบัโลกาภิวตัน์ ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรโดยน าสาระความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อยอดข้ึนมาจากระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา และ
ระดบัอุดมศึกษาทั้งระบบ ท่ีส าคญัคือการแกไ้ขเร่ืองสาระความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ภาษา รวมทั้ง
ทกัษะวชิาชีพ โดยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสังคม วฒันธรรมการท างาน ทกัษะเทคโนโลย ีและภาษาดว้ย
ส่วนอกีประเด็น เป็นเร่ืองของนโยบายการศึกษาท่ีสะทอ้นทั้งการปฏิรูปส่ิงท่ีจะท าและการน านโยบาย
ไปปฏิบติั หรือเพิ่มเติมนโยบายท่ีมากบัการเปล่ียนแปลงหรือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน เช่น มีการ
ประกาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเอานโยบายท่ีจดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาเซียนเขา้
มาเป็นตน้ ดงันั้น ส่ิงส าคญันั้นคือท าอยา่งไรท าอยา่งไรจะน านโยบายไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลนัน่เอง 
 เกษม วฒันชยั (2556) ใหท้ศันะเก่ียวกบัการสร้างความเขม้แขง็ของประชาคมอาเซียน
ไวว้า่ การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเร่ือง
อาเซียนค่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะในเร่ืองของหลกัสูตร จะเห็นไดว้า่ทั้งเร่ืองของภาษา และการสร้างองค์
ความรู้อาเซียนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์เป็น สามารถเช่ือมโยง
ความรู้อาเซียนสู่ชุมชน ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจอาเซียมมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ร่วมกนัของนกัเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอีกหน่ึงความจ าเป็นท่ีจะ
ช่วยใหเ้ยาวชนเขา้ใจเร่ืองของอาเซียนไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสรุปวา่ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาด าเนินงาน
อยา่งเร่งด่วนคือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และดา้นการบริหารจดัการเพื่อ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาใหเ้กิดความเขม้แขง็ 
 ประเวศ วะสี (2557) ใหแ้นวคิดในการบรรยายทางวชิาการเร่ือง สังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย โดยกล่าวถึงยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนนั้นควรมี 7 เร่ือง 
เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหส้ังคม และประชาคมอาเซียนมีความเขม้แขง็ กล่าวคือ 1) สร้าง
วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยรวมกลุ่ม (mapping) คนท่ีวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เพื่อเป็นตน้แบบ 
2) ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 3) สร้างโครงสร้างใหม่ของระบบการศึกษาท่ีเอาชีวติเป็นตวัตั้ง 4) 
ท าใหก้ารอ่านเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 5) ปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาตอ้งตั้งโจทย์
ค  าถามตวัเองจนท าใหค้รูเกิดความเช่ียวชาญในกระบวนการเรียนรู้ 6) สร้างองคก์รเรียนรู้ และ
องคก์รส่งเสริมการเรียนรู้ และ7) การส่ือสารกบัการปฏิรูปการเรียนรู้  
 วจิารณ์ พานิช (2555)ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหน้กัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวติในโลก ปัจจุบนัโดยมี การเปล่ียนแปลงการ



33 
 

จดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็นซ่ึงเป็นผลจาก
การปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ 
ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดงักล่าวทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Skills) ดงัน้ี 1) สาระวชิาหลกั (core-subjects)ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก
ศิลปะคณิตศาสตร์การปกครองและหนา้ท่ีพลเมืองเศรษฐศาสตร์วทิยาศาสตร์ภูมิศาสตร์
ประวติัศาสตร์โดยวชิาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร์ส าคญัต่อ
การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวทิยาการ (interdisciplinary) หรือหวัขอ้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปใน
ทุกวชิาแกนหลกั ดงัน้ีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21ความรู้เก่ียวกบัโลก (global awareness) ความรู้
เก่ียวกบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (financial, economics, business 
and entrepreneurial literacy) ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (civic literacy) ความรู้ดา้นสุขภาพ 
(health literacy) ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental literacy) 2) ทกัษะด้านการเรียนรู้และ
นวตักรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลกการท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน
ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา
การส่ือสารและการร่วมมือ 3) ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยมีากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการ
แสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น 
คือ ความรู้ดา้นสารสนเทศความรู้เก่ียวกบัส่ือความรู้ดา้นเทคโนโลยี 4) ทกัษะด้านชีวติและอาชีพ  ใน
การด ารงชีวติและท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ นกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ ความยดืหยุน่และการปรับตวัการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเองทกัษะ
สังคมและสังคมขา้มวฒันธรรมการเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (productivity) และความรับผดิชอบ
เช่ือถือได ้ (accountability) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (responsibility) ทกัษะของคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก) , 
(W)Riting(เขียนได)้ , และ (A)Rithemetics(คิดเลขเป็น)  7C ไดแ้ก่ Critical Thinking and Problem 
Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา) Creativity and 
Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้น
ความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) Collaboration,Teamwork and Leadership 
(ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) Communications, Information, and 
Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร  สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) Computing and ICT Literacy(



34 
 

ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)และ Career and Learning Skills 
(ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 

 จากนานาทศันะเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นมีการ
ระบุถึงบทบาทของการศึกษา ท่ีครอบคลุมสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน  3 ดา้น ไดแ้ก่บทบาท
ของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่ นคงบทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจและ
บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวฒันธรรมดงัน้ี  1) ดา้นการเมืองและความมัน่คงไดแ้ก่
การสนบัสนุนความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนผา่นหลกัสูตรอาเซียนใน
โรงเรียนและเผยแพร่กฎบตัรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่างๆของแต่ละชาติในอาเซียนการเนน้
หลกัการแห่งประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและค่านิยมในเร่ืองแนวทางท่ีสันติภาพในหลกัสูตรของ
โรงเรียนการสนบัสนุนความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้ในความหลากหลายทางวฒันธรรม
ประเพณีและความเช่ือในภูมิภาคในหมู่อาจารยผ์า่นการฝึกอบรมโครงการแลกเปล่ียนและการจดัตั้ ง
ขอ้มูลพื้นฐานออนไลน์และการจดัใหมี้การประชุมผูน้ าโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอในฐานะท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นในภูมิภาคอาเซียนท่ีหลากหลาย 2) ดา้น
เศรษฐกิจไดแ้ก่การพฒันา คุณภาพผูเ้รียน ทกัษะชีวติและอาชีพ ภายในประเทศของแต่ละประเทศ
สมาชิกเพื่อช่วยสนบัสนุนการมุ่งไปสู่การยอมรับทกัษะในอาเซียนการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนของ
นกัเรียนนกัศึกษาโดยการพฒันาบญัชีรายการระดบัภูมิภาคของอุปกรณ์สารสนเทศดา้นการศึกษาท่ี
ประเทศสมาชิกอาเซียนจดัหาไดก้ารสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนผา่น
กลไกความร่วมมือในระดบัภูมิภาคระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึ งจะตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบั
ความพยายามในการปกป้ องและปรับปรุงมาตรฐานทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพการพฒันา
มาตรฐานดา้นอาชีพบนพื้ นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปท่ีการสนบัสนุนการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดท้ั้ งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและ 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรมไดแ้ก่การพฒันาเน้ื อหา
สาระร่วมในเร่ืองอาเซียนสาหรับโรงเรียนการ เปิดเสรีทางการศึกษา การเสนอใหมี้ภาษาประจาชาติ
อาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในโรงเรียนการสนบัสนุนโครงการระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมความ
ตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียนใหแ้ก่เยาวชนเช่นการน าเท่ียวโรงเรียนอาเซียนโครงการแลกเปล่ียน
นกัเรียนนกัศึกษาอาเซียนการประชุมเยาวชนอาเซียนดา้นวฒันธรรมการประชุมสุดยอดเยาวชน
นกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัอาเซียนการประชุมเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนและการประกวด
สุนทรพจน์ระดบัเยาวชนการสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการ
สนบัสนุนการศึกษาสาหรับทุกคนการจดัใหมี้การประชุมวจิยัทางดา้นการศึกษาอาเซียนเพื่อส่งเสริม
ความร่วมทางการวจิยัและพฒันาในภูมิภาคใหเ้ป็นเวทีสาหรับนกัวจิยัจากประเทศสมาชิกเพื่อ
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แลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งของภูมิภาคการสนบัสนุนความเขา้ใจและการ
ตระหนกัรับรู้ในประเด็นและเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณา
การใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรของโรงเรียนและการมอบรางวลัโรงเรียนสีเขียวอาเซียนการเฉลิมฉลองวนั
อาเซียนในโรงเรียนผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่นการร้องเพลงชาติอาเซียนการจดัการแข่งขนัเร่ือง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอาเซียนการจดัแสดงเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์อ่ืนๆของอาเซียนการ
จดัค่ายเยาวชนอาเซียนเทศกาลเยาวชนอาเซียนและวนัเด็กอาเซียน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาสังเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหลกัเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 ดา้นท่ีจะน าไปสู่การวจิยัเพื่อหาขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อไป ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดหลกัเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 
 

ท่ี องคป์ระกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รวม 

1 ดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน                1 
2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน               11 
3 ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้               9 
4 ดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา               1 
5 ดา้นการบริหารจดัการ               7 
6 ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ               6 
7 ดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้               3 
8 ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์               1 
9 ดา้นการพฒันาทกัษะทางภาษา               4 
10 ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้               2 
11 ดา้นการสร้างความตระหนกั               3 
12 ดา้นโอกาสทางการศึกษา               3 
13 ดา้นการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล               3 
14 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนกีฬา               1 
15 ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ               3 
16 ดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน               2 
17 ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้               1 
18 ดา้นทกัษะชีวติและอาชีพ               1 
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 จากตารางท่ี 2จะเห็นวา่ กรอบแนวคิดหลกัเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีหน่วยงานหรือนกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญั มี 18 ดา้นโดยแต่ละดา้น ผูว้จิยั
เสนอแนวคิดในการพฒันาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยสังเขป ดงัน้ี 

1. ด้านข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัอาเซียน  
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาของประเทศจึงมีภารกิจส าคญั

ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุการจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี  
2558 ตามกฎบตัรอาเซียนและการด าเนินงานตามปฏิญญาชะอ า -หวัหินวา่ดว้ยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งน้ีไดมี้การตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียนสู่การ
บรรลุเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี  2558 ข้ึน 1 คณะโดยมีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานและผูบ้ริหารองคก์ร
หลกัร่วมเป็นกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการและกิจกรรมดา้นการศึกษา
ก ากบัติดตามประเมินผลและใหข้อ้คิดเห็นเพื่อใหก้ารด าเนินการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้น
การศึกษาในอาเซียนขององคก์รหลกัสถาบนัและหน่วยงานดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในการประชุมคณะกรรมการระดบัชาติดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  23 
สิงหาคม  2553 ไดเ้ห็นชอบนโยบายการศึกษาของไทยเพื่อด าเนินการตามปฏิญญาอาเซียนดา้น
การศึกษา โดยก าหนด นโยบายท่ี  1 คือการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบั
อาเซียนเพื่อสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
นกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี  2558 (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2555); ASEAN Secretariat (2009a)กล่าวถึง การ
เผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของ ทุก
ฝ่ายไม่วา่จะเป็น ครูบุคลากรทางการศึกษานกัเรียนนกัศึกษาและประชาชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี  2558 นั้น ส่ิงท่ีตอ้งค านึงอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสร้างส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบความเคล่ือนไหวระหวา่งสถานศึกษาใหห้ลากหลายช่องทาง การใหค้วามรู้
ดา้นอาเซียน เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และการปกครองของแต่
ละประเทศเพื่อการเรียนรู้และเขา้ใจอนัจะน าไปสู่การใหค้วามร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพฒันา
นัน่เอง 
 จะเห็นวา่การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนจะมุ่งเนน้ท่ีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียไดต้ระหนกัและรับรู้เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียงั
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มุ่งเนน้ใหค้รู บุคลการทางการศึกษา ผูเ้รียน ประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งในดา้นดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง 
และการปกครอง  

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนเช่นความรู้ภาษาองักฤษภาษาเพื่อนบา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
ก าลงัคนไดถู้กก าหนดไวเ้ป็น นโยบายท่ี  2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี ถือไดว้า่เป็นนโยบาย
ส าคญัท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพของบุคลากรท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไปและสร้างให้ คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่ง
ความพอเพียงยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานท่ีทัว่ถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมัน่คงอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเก้ือกลูและเอ้ือ
อาทรซ่ึงกนัและกนัระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานอยู่
บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกสามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลก
ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี นัน่เอง (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557; ประเวศ วะสี, 2557; เกษม 
วฒันชยั, 2556; วจิิตร ศรีสอา้น, 2555; ชินวรณ์บุณยเกียรติ , 2552; เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( AUN-

ASEAN University Network), 2012; ส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการ คุรุสภา , 2557; ส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั , 2557; ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552; ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 

กล่าวไดว้า่ คุณภาพผูเ้รียนถือ เป็นนโยบายส าคญัท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพของการจดั
การศึกษาหรือการพฒันาบุคลากรท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งใน
ดา้นพฒันาความรู้ภาษาองักฤษภาษาเพื่อนบา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ี
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน  
ตลอดจนสร้างให้ คนไทย มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความ
พอเพียงยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ี
ทัว่ถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภยัและมัน่คงอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเก้ือกลูและเอ้ืออาทรซ่ึง
กนัและกนัท่ีอยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกสามารถอยูใ่นประชาคม
ภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 
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3. ด้านหลกัสูตรและการเรียนรู้ 
ในดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบติั

ดา้นการศึกษาของไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 โดยเนน้ การพฒันา

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษาและครูอาจารย์  ในอาเซียน รวมทั้งใหมี้การ
ยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มีโครงการ Education Hub School และอยู่
ระหวา่งด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) ส าหรับ
กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2554 คือการพฒันาหลกัสูตรและส่ือเก่ียวกบัอาเซียน รวมทั้ง
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  การจดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา( area  based  
หรือ function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียน และสิงคโปร์ โครงการแลกเปล่ียนกบั Institute Of 
Technical Education Collage East, Singapore  โครงการพฒันาโรงเรียนเทคนิคลาว แลกเปล่ียน
นกัศึกษาทวภิาคี ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง กบับรูไน โรงเรียนพระราชทานฯ วทิยาลยัก า
ปงเฌอเตียลกมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557; ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556; ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555)  

กล่าวไดว้า่หลกัสูตรและการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย
ของผูเ้รียนโดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา
และครูอาจารย์  ในอาเซียน รวมทั้งใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียน การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบ
การศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนู
ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. ด้านการเปิดเสรีทางการศึกษา   
การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน   เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัท าความตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันา
ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบั
การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557)โดยเฉพาะการ
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เปิดเสรีการคา้บริการเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัส่วนหน่ึงต่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซ่ึงจะเกิดจากการลดขอ้จ ากดัต่อผูใ้หบ้ริการของอาเซียนในการใหบ้ริการและเขา้มาจดัตั้ง
กิจการในประเทศสมาชิกอ่ืนตามเง่ือนไขกฎเกณฑภ์ายในประเทศการเปิดเสรีการคา้บริการมี
รูปแบบของการคา้บริการดว้ยกนัอยู่  4 รูปแบบ(4 mode of supply) คือรูปแบบท่ี  1 : การบริการขา้ม
พรมแดน (cross-border supply) หรือเรียกวา่การคา้บริการ  mode 1 เป็นการใหบ้ริการจากพรมแดน
ของประเทศสมาชิกหน่ึงไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีเป็นลูกคา้โดยผูใ้หบ้ริการไม่ตอ้ง
ปรากฏตวัอยูใ่นประเทศประเทศลูกคา้เช่นการศึกษาผา่นทางไกลบริการผา่นส่ือสารโทรคมนาคม
และบริการใหค้าปรึกษาผา่น internet เป็นตน้รูปแบบท่ี 2 : การบริโภคในต่างประเทศ  (consumption 
abroad) หรือเรียกวา่การคา้บริการ  mode 2 เป็นการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในพรมแดนของประเทศผู ้
ใหบ้ริการโดยอาศยัการเคล่ือนยา้ยของผูบ้ริโภคเป็นเง่ือนไขส าคญัตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือบริการ
ดา้นการท่องเท่ียวการออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างประเทศการไปศึกษาใน
ต่างประเทศเป็นตน้รูปแบบท่ี  3 : การจดัตั้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริการ  (commercial presence) หรือเรียกวา่
การคา้บริการ  mode 3 เป็นการเขา้ไปลงทุนจดัตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆเพื่อใหบ้ริการในประเทศ
ลูกคา้เช่นการจดัตั้งสาขาสานกังานตวัแทนหรือบริษทัเป็นตน้รูปแบบท่ี  4 : การใหบ้ริการโดยบุคคล
ธรรมดา (presence of natural person) หรือเรียกวา่การคา้บริการ  mode 4 เป็นการเขา้ไปทางาน
ประกอบอาชีพในสาขาบริการดา้นต่างๆเป็นการชัว่คราวในประเทศลูกคา้เช่นการเขา้มาประกอบ
วชิาชีพท่ีปรึกษากฎหมายของนกักฎหมายชาวต่างชาติในไทย  หรือรับครูต่างชาติเขา้มาใหบ้ริการ
สอนภาษาในโรงเรียน เป็นตน้ (ศูนยข์อ้มูลSMEs Knowledge Center, 2554; ASEAN Secretariat, 
2009a; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555) 

โดยสรุปการเปิดเสรีทางการศึกษาโดยรับครูต่างชาติเขา้มาใหบ้ริการสอนภาษาใน โรงเรียน 
และสนบัสนุน การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน เป็นการลดขอ้จ ากดัต่อผูใ้หบ้ริการของ
อาเซียนในการใหบ้ริการและเขา้มาจดัตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอ่ืนตามเง่ือนไขกฎเกณฑ์
ภายในประเทศการเปิดเสรีการคา้บริการมีรูปแบบของการคา้บริการดว้ยกนัอยู่  4 รูปแบบ ทั้งในการ
บริการขา้มพรมแดนการบริโภคในต่างประเทศการจดัตั้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริการ  และการใหบ้ริการโดย
บุคคลธรรมดา 

5. ด้านการบริหารจัดการ   
ดา้นบริหารจดัการเพื่อเตรียมเขา้สู่อาเซียนจะเนน้ การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการ

จดัศึกษาในระดบัต่างๆ เช่น มี โครงการ Education Hub School และด าเนินโครงการ Spirit of 
ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) ส าหรับกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้คือการ
พฒันาหลกัสูตรและส่ือเก่ียวกบัอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคม
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อาเซียนใหเ้กิดความเขม้แขง็โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557; ส านกั
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2552)และการเพิ่มคุณภาพการ บริหารจดัการ ศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน 
การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการพฒันาวชิาชีพ ไดจ้ดัท า โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้เกษตร
นานาชาติ จดัการเรียนการสอนบริการสังคมร่วมกบันกัศึกษาสิงคโปร์ โครงการแลกเปล่ียนกบั 
Institute Of Technical Education Collage East, Singapore โครงการพฒันาโรงเรียนเทคนิคลาว 
แลกเปล่ียนนกัศึกษาทวภิาคี ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง กบับรูไน โรงเรียนพระราชทานฯ 
วทิยาลยัก าปงเฌอเตียลกมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย จดั
การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ภายใต้เป้าประสงค ์(goal) การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาคม
อาเซียนท่ี จะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการให้
ความส าคญักบัการวางแผน (planning) การอ านวยการ (directing) การน า  (leading) และมีการ
ควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (controlling) เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั, 2557; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  

สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการเป็นกระบวนการบริหารจดัการโดยเอ้ือประโยชน์ในทุกๆ ดา้น
เพื่อเตรียมเขา้สู่อาเซียน ใหเ้ป็นไปดว้ยความราบร่ืนและบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามกรอบการ
ด าเนินงานของประชาคมอาเซียนโดยอาศยั การวางแผน (planning) การอ านวยการ (directing) การ
น า(leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (controlling)เช่น มีโครงการ Education 
Hub School และด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School)
โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้เกษตรนานาชาติ จดัการเรียนการสอนบริการสังคมร่วมกบันกัศึกษา
สิงคโปร์ โครงการแลกเปล่ียนกบั Institute Of Technical Education Collage East, Singapore 

6. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2556)มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษามาเลเซีย-

อินโดนีเซีย-ไทย การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการอุดมศึกษา และ
การจดัท ายทุธศาสตร์ดา้นการอุดมศึกษาอาเซียน โดยไดก้ าหนดกิจกรรมภายใตโ้ครงการ Education 
Hub เพื่อความเขม้แขง็และ รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเนน้ในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ จดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา( area  based  หรือ function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียน) 
แหล่งเรียนรู้ของภูมิภาคแก่ภาคเอกชน และตั้ง เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( AUN-ASEAN University 
Network) (2012)ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนไดมี้มติจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( ASEAN 
UNIVERSITY NETWORK AUN) ข้ึนเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาคและสร้างความส านึก
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ในความเป็นอาเซียนข้ึนโดยฝ่ายกลไกความร่วมมือทางดา้นอุดมศึกษา ได้มีการลงนามความตกลง
เพื่อการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนข้ึน 2 ฉบบั คือ กฎบตัรเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน 
(Charter of The ASEAN University Network) และขอ้ตกลงร่วมในการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซียน(Agreement on the Establishment of the ASEAN University Network) นอกจากน้ีไดมี้การ
พฒันาเครือข่ายโรงเรียนอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน (ประเวศ วะสี, 2557; 
ชินวรณ์บุณยเกียรติ, 2552; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  

ASEAN Secretariat. (2009e) กล่าวถึงเครือข่าย (network) วา่เป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มของ
คนหรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดั
ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของความ
เคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั มีองคป์ระกอบส าคญัอยูอ่ยา่งนอ้ย 7 อยา่งดว้ยกนั คือ มี
การรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกนั (common perception)การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (common vision)มี
ความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั (mutual interests/benefits)การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
ในเครือข่าย (stakeholders participation)มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (complementary 
relationship)มีการเก้ือหนุนพึ่งพากนั (interdependent)และ มีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน 
(interaction) 

ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนจึงเป็น การเช่ือมโยงของกลุ่ม ในการ
แลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึง
กนัและกนั ทั้ง มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกนั การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนัมี
การเก้ือหนุนพึ่งพากนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน  

7. ด้านวจัิยและพฒันาองค์ความรู้   
ในสถานการณ์ยคุโลกาภิวตัน์ ประเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัระหวา่ง

ประเทศค่อนขา้งสูง การสร้างภูมิคุม้กนัใหป้ระเทศสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวตัน์ไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื ใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และมีเสถียรภาพ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวตอ้งอาศยัทั้งความรู้และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน ดงันั้น การท าวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างและสะสมองคค์วามรู้ให้
ทนัสมยัตลอดเวลาจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและก าหนดเป็นนโยบายท่ีสามารถแปลงไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (กรมอาเซียน, 2551) 
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การวจิยัและการจดัการองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ การวจิยัอาชีวศึกษาเนน้เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อการพฒันานวตักรรม ต่อยอดอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีมุ่งสู่การน าไปใช ้และการ
บริหารจดัการเชิงพาณิชย ์ ตลอดจน ประชาชน ชุมชน สังคม ไดรั้บองคค์วามรู้อาชีวศึกษา จดั
โครงการสัมมนาการวจิยัการศึกษาไทย-มาเลเซีย บรรยายทางวชิาการเร่ืองความตะหนกัเร่ืองการ
กา้วสู่อาเซียน บรรยายเร่ืองการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนและคนดอ้ยโอกาสใหก้บัผูแ้ทนมาเลเซีย 
โครงการพฒันานโยบายการศึกษาสู่อาเซียน : กรณีศึกษาไทย-ลาว-เวยีดนาม โครงการความร่วมมือ
ไทย-ลาว โครงการความร่วมมือไทย-เวยีดนามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.
2552 - 2561)มุ่ง สู่ความเขม้เขง็โดย เนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ภายใต้
หลกัการ 3 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; 
ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

กล่าวไดว้า่การ วจิยัและการจดัการองคค์วามรู้ เป็นกระบวนการแสวงหาองคค์วามรู้ท่ี
ก่อใหเ้กิดนวตักรรมต่างๆ เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาประเทศ เช่น การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันานวตักรรม ต่อยอดอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีมุ่งสู่การน าไปใช ้
และการบริหารจดัการเชิงพาณิชย ์ ตลอดจน ประชาชน ชุมชน สังคม ไดรั้บองคค์วามรู้ ภายใต้
หลกั การ  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   การ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจดัการศึกษา 

8. ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์   
ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ในอาเซียนจะเนน้ความพร้อมในการ เสริมสร้าง

ประสบการณ์ องค์ ความรู้การ แลกเปล่ียนนิสิตนกัศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิ ตการแลกเปล่ียน
อาจารยแ์ละบุคลากร ทางการศึกษา ความรู้  และ ศิลปวฒันธรรม นอกจากน้ี (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)ทั้งน้ี การเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อ
พฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมเขา้สู่การแข่งขนัท่ีจะมีการเคล่ือนก าลงัแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนซ่ึง
หากประเทศใดประชากรขาดความพร้อมยอ่มเสียเปรียบในการแขง็ขนั ดงันั้น แต่ละประเทศจะตอ้ง
เร่งพฒันาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยเฉพาะวยัแรงงานใหมี้ประสบการณ์ใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพและแนวโนม้ความตอ้งการในกลุ่มอาเซียนเพื่อเขา้สู่ตลาดการแขง็ขนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ประภสัสร์ เทพชาตรี . (2554a); สุนทรีวรรณไพเราะ  (2555) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่
อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทั้งชนชาติ ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงการจดัตั้งประชาคมอาเซียนนั้น อาเซียนมีความพยายามผลกัดนัใหเ้ป็นประชาคม 
เพื่อประชาชนดงัเห็นไดจ้ากการออกกฎบตัรอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและภาคประชา
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รต่างๆ ของอาเซียนมากข้ึน ในปัจจุบนั ระดบัการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในประเทศสมาชิกยงัแตกต่างกนั สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐและปัจจยั
ภายในของประเทศสมาชิกท่ีมี ความแตกต่างกนั เช่น สภาพสังคมและการพฒันา สภาวะเศรษฐกิจ
และการครองชีพ วฒันธรรมการเมือง ท่ีจ  ากดัอ านาจใหเ้ฉพาะกลุ่ม เป็นตน้ การเล่ือนการรวมตวั
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นปี2558 ท  าใหป้ระเทศต่างๆ มีการปรับตวัมากข้ึน  

ปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างใหค้วามส าคญัในการเตรียมพร้อมเพื่อ
เขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนใน
การรู้จกัประเทศสมาชิกและการรวมตวัเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อยา่งไรก็ตาม พบวา่บริบท
ประชาธิปไตยและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศสมาชิกยงั
แตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ท่ีแตกต่างดว้ย สภา
ผูแ้ทนราษฎรไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง รวมถึงการตระหนกัถึงบทบาทอนัส าคญัของรัฐสภาใน
ฐานะสถาบนัหลกัของประเทศท่ีมีทรัพยากรบุคคลและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาและ
การขบัเคล่ือนประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเขา้สู่การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็น
บริบทท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงกวา่เดิม และจะส่งผลกระทบดา้นต่างๆ ต่อประชาชนทั้งส่วนรวมและ
ส่วนบุคคล สภาผูแ้ทนราษฎรจึงเห็นความส าคญัในการรับทราบขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงแลกเปล่ียน
เรียนรู้และความคิดเห็นและศึกษาเปรียบเทียบ เร่ืองการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในประเทศสมาชิก
อาเซียน(สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ, 2555) 

สรุปไดว้า่ การเสริมสร้างประสบการณ์ในอาเซียนจะเนน้การเตรียมความพร้อมในการ
เสริมสร้างประสบการณ์ องค์ ความรู้การ แลกเปล่ียนนกัศึกษา  การ ถ่ายโอนหน่วยกิ ต และ การ
แลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา ความรู้  และ ศิลปวฒันธรรม นอกจากน้ี การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อพฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมเขา้สู่การแข่งขนัท่ีจะมีการเคล่ือน
ก าลงัแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนซ่ึงหากประเทศใดประชากรขาดความพร้อมยอ่มเสียเปรียบใน
การแขง็ขนั  
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9. ด้านการพฒันาทกัษะทางภาษา   
ทกัษะทางภาษาถือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ดงันั้น การ พฒันาทกัษะดา้นภาษา(ภาษาองักฤษและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) 
รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแก่นิสิตนกัศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคล
ทัว่ไป เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นเป้าหมายเร่งด่วนท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งเร่ง
พฒันาความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
สอดคลอ้งกบั ชินวรณ์บุณยเกียรติ  (2552)ท่ีกล่าวถึงการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา 
ดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้น
ชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษเขา้ไป
ในทุกระดบัชั้นการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับอาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
วฒันธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจกนัของประเทศในประชาคม 

ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  (2555); สุนทรีวรรณไพเราะ  (2555) สรุปไว้
สอดคลอ้งกนัวา่ สภาพโลกาภิวตัน์ไดเ้ช่ือมทุกประเทศใหก้ลายเป็นสมาคมโลก โดยเช่ือมโยงทั้ง
ดา้นการถ่ายเทดา้นขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้ วฒันธรรม และเศรษฐกิจการคา้ท่ีเปิดเสรีมากข้ึน 
รวมถึงการคมนาคมขนส่งจากทัว่ทุกมุมโลก ส่งผลใหเ้กิดการต่ืนตวัในการพฒันาทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นส่ือกลางในกิจกรรมแทบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 
ดา้นการคา้และการลงทุน การศึกษา การติดต่อส่ือสาร การท่องเท่ียว และการใชใ้นชีวติประจ าวนั 
แมว้า่ปัจจุบนัจะมีภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เขา้มามีบทบาทมากข้ึน เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญ่ีปุ่น ฯลฯ แต่ภาษาองักฤษยงัคงเป็นท่ียอมรับและน ามาใชเ้ป็นภาษากลางของคนทัว่โลก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคนไทยเด็กและเยาวชนไทย ใหมี้
ความสามารถใชภ้าษาองักฤษ ในระดบัท่ีสามารถติดต่อส่ือสารและใชป้ระโยชน์ได ้แต่จากงานวจิยั
หลายช้ินกลบัพบวา่ เด็กไทยมีความอ่อนดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งมาก โดยเด็กไทยส่วนใหญ่มี
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษในระดบัตอ้งปรับปรุง ดงันั้น การ พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนดว้ย แนวทางการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของครู มีดงัน้ีหมั่นเข้าหาแหล่งข้อมูลทางวชิาการ
ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ จ าเป็นท่ีครูทุกคนจะตอ้งพฒันาความรู้ความช านาญในการสอนและงานวชิาการ
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงท่ีครูสามารถท าไดคื้อ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล-องคค์วามรู้ ท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศมากข้ึน ไม่วา่เป็นจากหนงัสือ เอกสาร รวมถึงจากอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และมีนวตักรรมดา้นการศึกษาใหม่ ๆ สอดแทรกสอนภาษาองักฤษในวชิาที่
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รับผดิชอบ  ครูควรน าเอาภาษาองักฤษไปบูรณาการกบังานสอน ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันา
ภาษาองักฤษใหค้รู เช่น สอดแทรกศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเป็นค าเฉพาะ การใชว้ลีหรือประโยค
ภาษาองักฤษท่ีน่าใหข้อ้คิด ใหเ้กิดความสนุกสนานและน่าสนใจ การเช่ือมโยงแหล่งคน้ควา้เพิ่มเติม
ท่ีเป็นภาษาองักฤษท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูเ้รียน เป็นตน้ ใช้ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั  เพื่อสร้างความมัน่ใจ ความกลา้และความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษผา่นการใช้
จริงในชีวติประจ าวนั ดงันั้น ครูควรฝึกใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั แมว้า่การใชไ้วยากรณ์ 
หรือค าศพัทต่์าง ๆ จะผดิบา้งถูกบา้งก็ตาม ซ่ึงสามารถท าไดง่้าย เช่น อ่านป้ายฉลากยาและป้าย
โฆษณา ฟังข่าวภาษาองักฤษ หรือพดูคุยกบัคนรอบขา้งเป็นภาษาองักฤษอยา่งง่าย ๆ ฯลฯ จัดตาราง
และมีวนัิยฝึกฝนต่อเน่ือง การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษตอ้งอาศยัเวลาและการฝึกฝนต่อเน่ือง ดงันั้น 
ครูควรสร้างวนิยัใหก้บัตนเอง ดว้ยการจดัสรรเวลาอยา่งเจาะจงในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
เช่น ช่วงเยน็หลงัเลิกงาน ช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ฯลฯ โดยอาจเป็น รูปแบบของการเขา้รับการ
ฝึกอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญ  และหรือพฒันาภาษาองักฤษดว้ยตนเอง  เช่น การศึกษาและเรียนรู้ทกัษะ
ภาษาองักฤษจากหนงัสือ เทป ซีดี วซีีดี ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบนัมีวางจ าหน่าย และมีใหย้มืตามแหล่งวชิาการ
หรือหอ้งสมุดต่าง ๆ หรือเรียนในหอ้งเรียนภาษาองักฤษทางอินเทอร์เน็ตท่ีเปิดสอนภาษาองักฤษฟรี 
เป็นตน้สร้างแรงจูงใจพฒันาภาษาองักฤษให้ตนเอง  ครูอาจเร่ิมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจากส่ิงท่ี
ชอบ เช่น ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อ่านหนงัสือหรือนิตยสารภาษาองักฤษเล่มโปรด ฯลฯ หรืออาจ
สร้างแรงจูงใจดว้ยการใหร้างวลัตนเอง เม่ือกา้วหนา้ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัสูงข้ึน 
เป็นตน้และรวมตัวพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  นอกจากท่ีครูจะใชสิ้ทธิในการเขา้รับฝึกอบรมพฒันา
ภาษาองักฤษท่ีรัฐบาลไดจ้ดัข้ึนแลว้ ควรรวมตวักนัเป็นกลุ่มคณะท่ีมีจ านวนมากพอ เพื่อมีพลงั
ต่อรองใหรั้ฐบาลฝึกอบรมครูจดัหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัครู อีกทั้ง ยงัสามารถรวมตวักนัเจรจากบั
สถาบนัสอนภาษาภาษาองักฤษ เพื่อใหเ้ขา้มาสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่ครูในราคาท่ีพอเหมาะ หรือ
อาจเสนอใหโ้รงเรียนในเขตพื้นท่ีเดียวกนัท่ีมีครูเก่งภาษาองักฤษ จดัส่งครูมาสอนใหแ้ก่ครูต่าง
โรงเรียนท่ีรวมตวักนั 

ดงันั้น การพฒันาทกัษะทางภาษาจะเนน้ พฒันาทกัษะดา้นภาษา(ภาษาองักฤษและภาษา
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแก่ ผูเ้รียน  
บุคลากร หรือ บุคคลทัว่ไป จะเห็นไดว้า่ครูมีช่องทางในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมีได้
หลากหลาย แลว้แต่จะเลือกตามความสะดวกและสมคัรใจ อยา่งไรก็ตาม ประเด็นส าคญัในการ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษคือ การมีวนิยัในการฝึกฝนและท าใหก้ารเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นเร่ือง
สนุกสนาน ยอ่มจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ และเกิดประโยชน์
ต่อบุคคลรอบขา้ง 



46 
 

10. ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้   
การมุ่งสู่ความเขม้เขง็โดยเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ภายใต้หลกัการ 

3 ประการ คือ  การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   การ เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษาโดยพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ ซ่ึง
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ เพื่อสร้างบรรยายทางวชิาการเร่ือง สังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย โดยกล่าวถึงยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนนั้นควรมี 7 เร่ือง เป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหส้ังคม และประชาคมอาเซียนมีความเขม้แขง็ กล่าวคือ 1) สร้างวฒันธรรม
แห่งการเรียนรู้ โดยรวมกลุ่ม (mapping) คนท่ีวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เพื่อเป็นตน้แบบ 2) ส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กปฐมวยั 3) สร้างโครงสร้างใหม่ของระบบการศึกษาท่ีเอาชีวติเป็นตวัตั้ง 4) ท าใหก้าร
อ่านเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 5) ปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาตอ้งตั้งโจทยค์  าถาม
ตวัเองจนท าใหค้รูเกิดความเช่ียวชาญในกระบวนการเรียนรู้ 6) สร้างองคก์รเรียนรู้ และองคก์ร
ส่งเสริมการเรียนรู้ และ 7) การส่ือสารกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ (ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552; 

ประเวศ วะสี, 2557) 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553); สุนทรีวรรณไพเราะ  (2555); ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2546) กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติั เก่ียวกบัการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ไวด้งัน้ี คือ1) 
ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
ในเขตพื้นการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 2) จดัท าเอกสารเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 3) จดัตั้งและ
พฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืน    ท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั และ4) ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กล่าวไดว้า่ การพฒันาแหล่งเรียนรู้เป็นการปรับปรุงหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ภายใต้
หลกัการ 3 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา โดยพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
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ยคุใหม่ ซ่ึงครอบคลุมทั้งในเร่ืองการส ารวจ การจดัท าเอกสารเผยแพร่ การจดัตั้งและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ และการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใช ้

11. ด้านการสร้างความตระหนัก   
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ของประเทศไทย นบัเป็นกา้วส าคญั

ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สังคมไทยก าลงัต่ืนตวัอยา่งมาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนต่างหนัมาพฒันาศกัยภาพและด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดกรอบการด าเนินเพื่อเสริมสร้างความ เขม้แขง็และ
ร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน  และระหวา่งประเทศอาเซียน กบัประเทศคู่เจรจาอ่ืนๆ ของ
อาเซียน ยทุธศา สตร์ส าคญั คือ การเสริมสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมเก่ียวกบั
(ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั , 2557)โดยได้ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ความรู้เร่ืองอาเซียนแก่บุคลากร เพื่อใหเ้กิดความความตระหนกัและเห็นความส าคญัในการพฒันา
ดา้นต่างๆ เขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , 2556;เครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซียน (AUN-ASEAN University Network), 2012) 

ความตระหนกัรู้ (awareness) ในประชาคมอาเซียนจะเนน้ท่ีความตระหนกัรู้ทางสังคม 
(social awareness) ซ่ึงเป็นความสามารถในการแสดงออกถึงการรับรู้เก่ียวกบัตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การแสดงพฤติกรรมอยา่งเหมาะสมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตนเองกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ความตระหนกัรู้ทาง
สังคมจะมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจคนในสังคม และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมได ้บุคคลท่ีมีความ
ตระหนกัรู้ทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากสังคม สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
กิจกรรมของสังคม และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งปกติ ในทางตรงขา้ม บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องในดา้นความตระหนกัรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาจไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ๆ ไป แต่
จะขาดทกัษะการเขา้ใจทางสังคม ทกัษะความรู้สึกไวต่อสังคม และทกัษะการส่ือสาร ท าใหข้าดการ
ไตร่ตรองพิจารณารอบคอบก่อนแสดงพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถเขา้ใจปฏิกิริยาการแสดงออก
หรือพฤติกรรมของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมว้า่บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจท่ีดีในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมนั้นๆ นอกจากน้ี บุคคลท่ีไม่สามารถรับรู้หรือขาดความตระหนกัรู้ทางสังคม จะไม่ค่อยมี
ความเห็นอกเห็นใจ ( empathy) ขาดทกัษะและไหวพริบ ( tact) ในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลท่ีมีความตระหนกัรู้ทางสังคมท่ีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม 
ในการสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม และบุคคลท่ีขาดความตระหนกัรู้ทางสังคมจะกระท าส่ิงต่างๆ 
โดยขาดการย ั้งคิดอนัเป็นผลใหเ้กิดปัญหาในสังคมตามมาอีกมากมาย(ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2554a) 
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กล่าวโดยสรุปการสร้างความตระหนกัจึงเป็นวธีิการในการส่งเสริม ความตระหนกัรู้ใน
ประชาคมอาเซียน เช่น การรับรู้เก่ียวกบัตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและส่ิงแวดลอ้มการแสดง
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจคนในสังคม และสามารถอยู่
ร่วมกนัในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

12. ด้านโอกาสทางการศึกษา   
การเสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชนและการเพิ่ม

คุณภาพการศึกษาตลอดชีวติถือเป็นนโยบายส าคญัประการหน่ึงของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึง 
ชินวรณ์บุณยเกียรติ (2552) และวจิิตร ศรีสอา้น(2555) สรุปไวส้อดคลอ้งกนัวา่  ประเทศไทยเป็นผูน้ า
ในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ 
ภายใตย้ทุธศาสตร์วสิัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมัน่คงของ
ประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยดึหลกัส าคญั คือ ประชาคมการเมือง
และความมัน่คงของอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมของ
อาเซียน การศึกษานั้นจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัท่ีจะส่งเสริม
ใหป้ระชาคมดา้นอ่ืนๆ มีความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาในทุกๆ ดา้น
การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย เพื่อ มุ่งสร้างคนไทยให ้เป็นคนของประชาคมอาเซียน 
พฒันาสมรรถนะใหพ้ร้อมจะอยูร่่วมกนัและส่งเสริมความร่วมมือ ระหวา่งประเทศดา้น การศึกษา 
โดยใหมี้การร่วมมือกนัใน 3 ดา้นคือ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจดัการศึกษา 

สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย. (2554); สุนทรีวรรณไพเราะ (2555); กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ให้
ทศันะไวส้อดคลอ้งกนัวา่ การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคนใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ 
รัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพ พร้อมท่ี
จะรับการเปล่ียนแปลงของโลก โดยมุ่งใหป้ระชาชนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพอยา่งกวา้งขวางโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกนั นโยบายดงักล่าวถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 
10 ระบุวา่ ‚...ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหท้ัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย... ‛ กระทัง่ถึงพระราชบญัญติั
การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็จนถึงอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก 
เขา้รับการศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงถึงชั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นเจตนาในการท่ี
จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การยกระดบัการศึกษาของคนไทยใหสู้งข้ึนรวมทั้ง
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะปรับสัดส่วนผูเ้รียนสายสามญั : อาชีวศึกษา เป็น 49 : 51 ภายใน
ปี 2558เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีมีความตอ้งการก าลงัคนในสายอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ภาคอุตสาหกรรม และการกา้วเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  เช่น ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าแผนงานการจดัการศึกษาตลอดชีวติ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีครอบคลุมประเด็น เช่น 1) การสร้างความเสมอภาค
และเพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา 3) การส่งเสริมการ
อุดมศึกษาและ4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหป้ระชาชน 

กล่าวโดยสรุปโอกาสทางการศึกษาเป็นการขยาย โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาการอุดมศึกษา และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหป้ระชาชน  ตลอดจนก การ
เสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชนและการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวติถือเป็นนโยบายส าคญัประการหน่ึงของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้างความ
เสมอภาค 

13. ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นสากล   
การจดัการศึกษาตลอดชีวติใหเ้ป็นสากลการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการเคล่ือนยา้ย

พรมแดน และความเป็นสากลของการศึกษา เป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ( ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั , 2557; ส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556)ดงันั้นการเพิ่มการเขา้ถึงคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัประถม และ
มธัยมการเพิ่มคุณภาพการ บริหารจดัการ ศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติ และ
การพฒันาวชิาชีพการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการเคล่ือนยา้ยพรมแดน และความเป็นสากลของ
การศึกษาและการใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมแก่ภาคส่วนงานอ่ืนๆ เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (AUN-

ASEAN University Network), 2012) 
 อยา่งไรก็ตาม จาก หลกัสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีความ
มุ่งหวงัท่ีจะใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 1) เป็นเลิศวชิาการ  
(smart) คือมีความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยรีอบรู้ภาษาขอ้มูลและทศั
นภาพ  (ภาษาภาพสัญลกัษณ์ ) มีผลการเรียนดีเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติมีความถนดัหรือ
ความสามารถเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษส์ามารถศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัสูงทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ2) ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2 ภาษา (communicator) คือมีทกัษะการส่ือสารเชิง
ปฏิสัมพนัธ์มีทกัษะการเลือกใชว้ธีิการและเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลใชภ้าษาส่ือสาร
ไดดี้ทั้งภาษาไทยภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษ 3) ล ้าหนา้ทาง
ความคิด  (think) คือมีความใฝ่รู้สร้างสรรคก์ลา้เผชิญความเส่ียงคิดไดใ้นระดบัสูงมีเหตุผลรู้จกัคิด
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วเิคราะห์ใคร่ครวญวจิารณ์สังเคราะห์และประเมินค่ากลา้น าเสนอความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละแตกต่าง
สามารถปรับตวัน าตนในสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ แกปั้ญหาจดัการกบัความซบัซอ้น 4) ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค์  (innovator) คือสามารถจดัล าดบัความส าคญัวางแผนและบริหารจดัการสู่ผลส าเร็จ
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรคง์านส่ือสารน าเสนอเผยแพร่มีผลงาน
ออกแบบสร้างสรรคป์ระดิษฐคิ์ดคน้ท่ีน าเสนอเผยแพร่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางสามารถผลิตงานท่ี
เหมาะสมมีคุณภาพสูง  และ5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (global citizenship) คือมีความ
ตระหนกัรู้ต่อสภาวการณ์โลกสามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซอ้นคลุมเครือมีความรู้เขา้ใจ
และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของ
นานาชาติโดยนกัเรียนมีความตระหนกัรู้สภาวการณ์โลกสามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซอ้น
คลุมเครือมีความรู้เขา้ใจและตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและนานาชาติ 

สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากลนั้น เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันาใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ เป็นเลิศวชิาการ  
(smart)ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2 ภาษา  (communicator)ล ้าหนา้ทางความคิด  (think)ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์(innovator) และร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (global citizenship) 

14. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกฬีา   
การสนบัสนุนส่งเสริมกีฬาเป็นนโยบายหน่ึงของประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการ

สนบัสนุนโรงเรียนเขา้แข่งขนักีฬาประถมศึกษาอาเซียนคร้ังท่ี 3 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย (ส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , 2556)เน่ืองจากกีฬาถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีอาเซียน และ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และทิศทางการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวและกีฬาของประเทศ ตลอดจน
แผนในระดบัต่างๆกระทรวงการท่องเท่ียวและพ .ศ. 2555-2559 โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามกรอบแนวคิดหลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชนการพฒันา
ประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วมรวมถึงแนวคิดการพฒันาในอนาคต
ท่ีใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคก์ารเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตวัทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนอกจากน้ียทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพ .ศ. 2555-2559 ยงัให้
ความส าคญักบับริบทการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีนยัส าคญัต่อแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของโลกซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขการพฒันาประเทศในอนาคตซ่ึงประเทศไทย
ยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายบริบททั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการ
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พฒันาประเทศจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบใหส้ามารถปรับตวัพร้อมรับกบัการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

กอบกาญจน์วฒันวรางกรู (2558) ไดก้ าหนดนโยบายดา้นการกีฬาซ่ึงสอดคลอ้งกบั ASEAN 
Secretariat (2009e); กรมอาเซียน  (2551) ท่ีเนน้การสร้างพลงัประชาชน และองคก์รทุกภ าคส่วน 
การมีส่วนร่วม การโปร่งใสและตรวจสอบได ้ไดแ้ก่  

1) ส่งเสริมการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาพื้นบา้นและกีฬาไทยใหม้ากข้ึน 
2) สนบัสนุนใหมี้วชิาพลศึกษา และกิจกรรมการออกก าลงักาย อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั 

ๆละไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที และใหมี้กิจกรรม Sport Day ในสถานศึกษาและแหล่งประกอบการ 
สัปดาห์ละ 1 วนั 

3) การก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา สวนสาธารณะ ลานจกัรยาน ใหป้ระชาชนและ
ภาคเอกชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหาสถานท่ี  

4) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาใหมี้คุณภาพ มีปฏิทินกีฬา และจดักิจกรรมการกีฬาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5) สนบัสนุนการวจิยัท่ีมุ่งใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั การพฒันาวทิยาศาสตร์การกีฬา ใหเ้ป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการตรวจสอบและสร้างมาตรฐานนกักีฬาใหก้า้วสู่การเป็นนกักีฬาระดบัอาชีพ 
ระดบัโลก 

6) สนบัสนุนใหมี้การจดังานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ( Event) ใหคุ้ม้ค่า เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
และใหแ้ต่ละจงัหวดัไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี เพื่อ
พฒันาการกีฬาในแต่ละดา้นใหมี้ความโดดเด่น 

7) สนบัสนุนใหมี้กิจกรรมกีฬาหลงัเลิกเรียน After School โดยใหส้ถานศึกษาและ
ผูป้กครอง ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการกบัเด็ก และเยาวชน หลงัจากเลิกเรียน เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อบอุ่นของครอบครัว และการมีวนิยั  

8) ใหมี้การวจิยัวทิยาศาสตร์การกีฬาอยา่งมีคุณภาพ มีสถิติ ขอ้มูลทุกดา้น ท่ีสามารถน ามา
พฒันาการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความร่วมมือ กบัสมาคมกีฬาในการน านกัเรียน 
นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรมกบัสมาคม เพื่อฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

9) ใหมี้ศูนยก์ารกีฬาในระดบัภูมิภาค และกระจายไปสู่จงัหวดั ตลอดทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชนไดพ้ฒันาการกีฬาข้ึนพื้นฐานสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพและกีฬาเป็นเลิศ และ
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาโคช้ ผูฝึ้กสอน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดบันานาชาติ 

10) ส่งเสริมใหป้ระชาชนและกองเชียร์ เขา้มามีสวนร่วมในการเป็นเจา้ภาพ มีวฒันธรรม
การชมและเชียร์กีฬาอยา่งสร้างสรรค ์
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11) สนบัสนุนใหก้ลุ่มประชาคมอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาการกีฬา 
และร่วมเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาระดบัโลก 

สรุปไดว้า่ การ สนบัสนุน ส่งเสริมกีฬาเป็นนโยบายหน่ึงของประชาคมอาเซียนท่ีทาง
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก าหนดไวส้อดคลอ้งกนัภายใตจุ้ดเนน้ส าคญั คือ การสร้างพลงั
ประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมด าเนินการ เช่น ส่งเสริมการออกก าลงักาย การเล่น
กีฬาพื้นบา้นและกีฬาไทยใหม้ากข้ึน หรือสนบัสนุนใหมี้วชิาพลศึกษา และกิจกรรมการออกก าลงั
กายเป็นตน้ 

15. ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา(2557) ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีองคก์รสมาชิกสภาครู

อาเซียน โดยร่วมกบัองคก์รครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งข้ึนในปี 2521 ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิก 23 องคก์รจาก 9 ประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมท่ีเขม้แขง็ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานโดยมุ่งส่งเสริม ดา้นการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้นัสมยัเพื่อผลกัดนัและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการ
ด าเนินการอยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยใหป้ระเทศไทย พน้จากวกิฤตและส่งผลใหป้ระเทศ
สามารถกา้วต่อไปอยา่งมีศกัด์ิศรีเทียบเท่าอารยประเทศ ดงัท่ี ชินวรณ์บุณยเกียรติ (2552) ไดใ้ห้
ทศันะวา่ ประเทศไทยเป็นผูน้ าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนน าในการ
สร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ ภายใตย้ทุธศาสตร์วสิัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคม
เดียว เพื่อความเจริญมัน่คงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยดึหลกั
ส าคญั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะมี
บทบาทส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืนๆ มีความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐาน
ของการพฒันาในทุกๆ ดา้นการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย โดยก าหนดนโยบาย ดา้น
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ท่ีเนน้การ พฒันาตามหลกั 3N ไดแ้ก่  NedNet(National Education 
Network)โครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  NEIS (National Education Information System) 
ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา   NLC(National Learning 
Center) ศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีการพฒันา
ผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใชก้ารศึกษาเป็น
กลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นกัศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มี
ทกัษะการท างานร่วมกนัในประชาคมอาเซียนซ่ึงวจิารณ์ พานิช (2555)ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั กระแส
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 วา่ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็น



53 
 

ตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลกการท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่
ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหาการส่ือสารและ
การร่วมมือนัน่เอง 

สรุประบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้อ้ือและ
ผลกัดนั ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการด าเนินการอยา่ง เขม้แขง็และ ต่อเน่ือง ท่ีเนน้การ พฒันาโครงข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ศูนยก์ลางรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้น
การศึกษา   และศูนยก์ารเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีการ
พฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

16. ด้านกลไกในการขับเคลือ่น   
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น แมว้า่แนวทางหรือวธีิการขบัเคล่ือนจะมี

ความส าคญัมาก แต่ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนบัสนุนใหก้ารขบัเคล่ือนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น 
ไดแ้ก่ กลไกในการขบัเคล่ือนซ่ึงมกัจะใชค้วบคู่กนัเสนมอกบัแนวด าเนินการของยทุธศาสตร์ หรือ
นโยบาย เป็นเร่ืองของนโยบายท่ีสะทอ้นทั้งการปฏิรูปส่ิงท่ีจะท าและการน านโยบายไปปฏิบติั หรือ
เพิ่มเติมนโยบายท่ีมากบัการเปล่ียนแปลงหรือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน เช่น มีการประกาศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก็จะเอานโยบายท่ีจดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาเซียนเขา้มาเป็นตน้ ดงันั้น 
ส่ิงส าคญันั้นคือท าอยา่งไรท าอยา่งไรจะน านโยบายไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลนัน่เอง (วจิิตร ศรีสอา้น, 
2555; ประเวศ วะสี, 2557; สุนทรีวรรณไพเราะ (2555)  

กรมอาเซียน  (2551) ใหท้ศันะวา่ การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัประการแรกในการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนเน่ืองจากเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิด ความเขา้ใจระหวา่งกนัใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเขม้แขง็และความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก การศึกษาเป็นกลไกหลกัท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของเยาวชนหรือคนไทยควรมีสมรรถนะหรือมีความสามารถขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พร้อมเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 5 ประการ คือ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการคิด ดา้นการ
แกปั้ญหา ดา้นการใชชี้วติ และดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความพร้อม และ
กา้วเขา้สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ดงันั้นจะเห็นวา่กลไกทางการศึกษาท่ีส าคญั คือ 1) การจดัการ
ศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 2) การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา และ 3) การพฒันา
เยาวชนอาเซียน นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดบทบาทการด าเนินงานดา้นต่างประเทศ
เชิงรุก โดยเนน้การกระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น และใน
ภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบความร่วมมือดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษา
เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ
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ภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือดา้น การศึกษาอาเซียน ความร่วมมือดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบั คุณภาพ
การศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มารองรับ
การขยายโอกาสและการ ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการทางการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ และการจดัท าแผนการศึกษา 

สรุปกลไกในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ เน่ืองจาก การศึกษาเป็นส่ิงส าคญั
ประการแรกในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนเน่ืองจากเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิด ความ
เขา้ใจระหวา่งกนัในประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเขม้แขง็และ
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก ประกอบดว้ย การจดัการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา และการพฒันาเยาวชนอาเซียน  

17. ด้านการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้   
ประเวศ วะสี (2557) ใหแ้นวคิดในการบรรยายทางวชิาการเร่ือง สังคมแห่งการเรียนรู้และ

คุณภาพเด็กและเยาวชนไทย โดยกล่าวถึงยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนนั้นควรมี 7 เร่ือง เป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะช่วยใหส้ังคม และประชาคมอาเซียนมีความเขม้แขง็อยา่งหน่ึงคือการสร้างวฒันธรรม
แห่งการเรียนรู้ โดยรวมกลุ่ม (mapping) คนท่ีวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้เพื่อเป็นตน้แบบ ทั้งน้ี 
เน่ืองจาก “การเรียนรู้” เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ดงันั้น วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้จึง
มีความส าคญัยิง่ต่อทุกองคก์ร และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั “การพฒันาบุคลากร ” โดยตรง ค าถามคือท า
อยา่งไรเราจึงจะสามารถพฒันาบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรส าคญัขององคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถ 
มีทกัษะความช านาญเพียงพอท่ีจะท างานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนสามารถสร้างใหบุ้คลากรมี “นิสัยใฝ่รู้” หรือ “รักการเรียนรู้”อยา่งย ัง่ยนื เพื่อพฒันาตนเอง
ใหรู้้จกัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  (Continuous Improvement)   หากบุคลากรมีการเรียนรู้มากข้ึน 
ประสบการณ์ของแต่ละคนจะมีมากข้ึนดว้ย ถา้องคก์รสามารถหลอมรวมความรู้ของแต่ละคน ให้
กลายเป็นความรู้และประสบการณ์รวมขององคก์รได ้องคก์รนั้นจะมีลกัษณะเป็น “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้”(LearningOrganization) และสามารถสร้าง “สมบัติล า้ค่า” ขององคก์รไวไ้ดย้าวนาน 

อยา่งไรก็ดี หากเราจะมองยอ้นมาดู ในองคก์รท่ีเกิดข้ึนมานานหลายสิบปี เราคงปฏิเสธ
ไม่ได ้วา่เรามีปัญหาในองคก์รท่ีเกิดข้ึนซ ้ าซาก และยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่ถา้เราจะร่วมมือร่วมใจ
กนั น าประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยูม่าศึกษา วเิคราะห์ แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ง
แพร่กระจาย ออกไปภายนอก ใหค้นภายนอกไดเ้ขา้มาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ อาจน าไปสู่การ
แกปั้ญหาได ้ส่ิงท่ีกล่าว มาน้ี ส่วนใหญ่ก็ไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ในขณะน้ี ปัญหาคือ  จะท าอย่างไรให้มี
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การด าเนินการ ให้มากขึน้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื  ท าอยา่งไรจึงจะสร้างคนใหมี้นิสัย "ใฝ่เรียนรู้ ‛ มีการ
พฒันาความคิด น า ประสบการณ์มาแกปั้ญหาร่วมกนั มิฉะนั้น ความรู้จากประสบการณ์ท่ีมีมาจะ
สูญหายไปกบัคนท่ีออกไปจากระบบ ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีมองเห็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ เรามีความรู้
มากมาย จากผูมี้ประสบการณ์ แต่ยงัขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัเก็บ รวบรวม อยา่งเป็นระบบ 
การพฒันาเป็นองคค์วามรู้ใหม่ รวมทั้งการกระจายเผยแพร่ไปทัว่องคก์ร ดงันั้น การมีแผนงานท่ีจะ
ด าเนินการสร้าง "บรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ ให้เกดิชุมชนการเรียนรู้ ‛ อนัจะน าไปสู่‚นิสัยใฝ่รู้‛ หรือ ‚รัก
การเรียนรู้ ‛ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ ซ่ึง ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์รและประเทศชาติ มิใช่
เคร่ืองจกัรกล หรือ infrastructure หรือเงิน แต่คือคน เพราะการมีคนท่ีทั้งดีและเก่ง จะท าใหท้รัพยากรอ่ืนๆ เกิดการ
พฒันา เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดข้ึนมา ได ้หนา้ท่ีของผูน้ าก็คือ ตอ้งสามารถท่ีจะขบัพลงัและอจัฉริยะ

ภาพของเขาเหล่านั้นใหอ้อกมาใชอ้ยา่งมี คุณค่า และมีความหมายดงันั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ร่วมกนัสร้างใหเ้กิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืของหน่วยงานหรือ
องคก์าร กล่าวคือ ไดแ้ก่ 1) ความรอบรู้แห่งตน (personal  mastery)  2) แบบแผนความคิดอ่าน  
(mental  model) 3) วสิัยทศัน์ร่วม (shared  vision)  4) การเรียนรู้ของทีม (team  learning) และ5)  
การคิดอยา่งเป็นระบบ  (systems  thinking) (สุนทรีวรรณไพเราะ , 2555; กระทรวงศึกษาธิการ , 
2558) 

สรุปไดว้า่ วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ ใหเ้กิด
ชุมชนการเรียนรู้ ในสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น นิสัยใฝ่รู้  หรือ รักการเรียนรู้ ของ
ผูเ้รียน  ซ่ึง มีความส าคญัยิง่ต่อทุกองคก์ร และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถ มีทกัษะความช านาญเพียงพอท่ีจะท างานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนสามารถสร้างใหบุ้คลากรมี ใฝ่เรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืเพื่อพฒันาตนเองใหรู้้จกัการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) และย ัง่ยนื 

18. ด้านทกัษะชีวติและอาชีพ  
วจิารณ์ พานิช (2555)ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ซ่ึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวติในโลก ปัจจุบนัโดยมี การเปล่ียนแปลงการจดัการ
เรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กในศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น ทกัษะด้านชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติและท างานใน
ยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ นกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ ความ
ยดืหยุน่และการปรับตวัการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเองทกัษะสังคมและสังคมขา้ม
วฒันธรรมการเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้ (accountability) 
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ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (responsibility) ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะตอ้ง
เรียนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก) , (W)Riting(เขียนได)้ , และ 
(A)Rithemetics(คิดเลขเป็น)  7C ไดแ้ก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิด
อยา่งมี วจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา) Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการ
สร้างสรรค ์และนวตักรรม) Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่าง
วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) Collaboration,Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้น
การส่ือสาร  สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)และ Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และ
ทกัษะการเรียนรู้) 

Bellanca& Brandt (2010) ไดน้ าเสนอทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไวใ้นหนงัสือ 21st Century 
Skills : Rethinking How Students Learn ท าใหท้ราบถึงองคป์ระกอบของลกัษณะของนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแสดง ความรู้ ทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการกา้วสู่ความส าเร็จในการ
ท างานและชีวติ ดงันั้นครูควรจดัการศึกษาอยา่งไรเพื่อรองรับในยคุแห่งศตวรรษน้ีองคค์วามรู้หลกั 
(Core Subjects) ท่ีมีความส าคญัในการจดัการเรียนรู้ในยคุศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปดว้ย 
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาแม่ ( English) ทกัษะการอ่าน ( Reading) เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และไดรั้บ
ความรู้ต่างๆ มากมายเพิ่มเติม โดยเช่ือวา่การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ทกัษะการ
ใชภ้าษาอ่ืนๆ ( Language Arts) ไดแ้ก่ การฟัง การพดู และการเขียน ภาษาต่างประเทศ ( World 
Language) ศิลปะ (Arts) คณิตศาสตร์ ( Mathematics) เศรษฐศาสตร์ ( Economics) วทิยาศาสตร์ 
(Science) ภูมิศาสตร์ ( Geography) ประวติัศาสตร์ ( History) การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง 
(Government and Civics) สาขาวชิาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ( Social Science) ดงักล่าวมาน้ี แตกต่าง
จากวชิาสังคมศึกษา ( Social Studies) ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองวถีิการด าเนินชีวติ ( Way of Life) ของมนุษย ์
ส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ียงัมีประเด็นส าคญัในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นตอ้งบูรณาการในการจดัการเรียน
การสอนโดยถกัทอหรือประสานไปพร้อมกบัองคค์วามรู้หลกั จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ความตระหนกัเก่ียวกบัโลก ( Global Awareness) 2) ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
และการเป็นผูป้ระกอบการ ( Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 3) 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีพลเมือง ( Civic Literacy) 4) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ 
(Health Literacy) และ 5) ความรู้ความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Literacy) นอกจากน้ี
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ยงัมีทกัษะท่ีตอ้งบูรณาการผสานในการเรียนการสอนในองคค์วามรู้วชิาหลกัควบคู่ไปกบัประเด็น
ดงักล่าวในยคุศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี(สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  

1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ( Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 1) 
นวตักรรมและการสร้างสรรค ์( Creativity and Innovation) ประกอบดว้ย การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์และการน านวตักรรมไปใช ้ 2) การคิดเชิงวพิากษแ์ละการ
แกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบดว้ย การมีเหตุผล การคิดอยา่งเป็น
ระบบ การตดัสินใจ / ตดัสิน และการแกปั้ญหา 3) การส่ือสารและการร่วมมือกนั ( Communication 
and Collaborative) ประกอบดว้ย การส่ือสารท่ีชดัเจน และการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

2) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร ส่ือ และเทคโนโลย ี( Information, Media and Technology 
Skills) ประกอบดว้ย การอ่านออกเขียนไดด้า้นขอ้มูลข่าวสาร ส่ือ และ ICT (Information, 
Communications and Technology) 

3) ทกัษะชีวติและการประกอบอาชีพ ( Life and Career Skills) เด็กในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
ทกัษะท่ียดืหยุน่และสามารถปรับตวัได ้ริเร่ิมและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะทางสังคมและกา้ว
ขา้มวฒันธรรม มีความรับผดิชอบ และสามารถผลิตสร้างสรรคง์านได ้ตลอดจนมีความเป็นผูน้ าและ
รับผดิชอบต่อสังคม 

ดงันั้น จะเห็นวา่ ทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  เป็นกระบวนการพฒันาหรือส่งเสริมผูเ้รียนให้
สามารถด ารงชีวติและท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ นกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติ
ท่ีส าคญัคือ ความยดืหยุน่และการปรับตวัการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเองทกัษะสังคมและ
สังคมแบบขา้มวฒันธรรม ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
บรรลุเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ( Learning and Innovation) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ส่ือ และเทคโนโลย ี( Information, Media and Technology Skills) และทกัษะชีวติและการประกอบ
อาชีพ (Life and Career Skills) 

จากแนวคิดดงักล่าวจะน าไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการจดัท าขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
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ตอนที ่3  สภาพปัจจุบัน จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1. ความเป็นมาและความหมาย 
การวเิคราะห์ SWOT(SWOT analysis) เป็นเคร่ืองมือส าหรับตรวจวนิิจฉยัสภาพแวดลอ้ม

องคก์าร ช่วยใหส้ามารถคน้หาประเด็นหลกัเก่ียวกบั จุดแขง็ (Strengths: S) จุดอ่อน (Weak: W) 
โอกาส (Opportunities: O) และปัจจยัคุกคาม (Treat: T) ขององคก์ารเพื่อก าหนดทิศทางและการ
บริหารเพื่อการพฒันาหรือตดัสินใจ การวเิคราะห์ SWOT ไม่เพียงแต่ช่วยใหเ้ขา้ใจองคก์ารและการ
ด าเนินงาน ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัส าหรับการจดักระท าท่ีส าคญัๆ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนแก่องคก์ารได ้ (Banton, 2003) การวเิคราะห์ SWOT เป็นการหาสารสนเทศจากการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ารในท่ีน้ีแบ่งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน 
ซ่ึงจุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weak) เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ส่วนโอกาส 
(Opportunities) และปัจจยัคุกคาม (Treat) เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
  1.1 จุดแขง็ (Strengths) คือ ส่ิงท่ีองคก์ารสามารถท าได ้เป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่
องคก์ารและช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ช่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคล ผลิตภณัฑ์
หรือบริการขององคก์ารเป็นนวตักรรมใหม่ องคก์ารท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีดี กระบวนการและการ
ด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
  1.2จุดอ่อน (Weak) คือส่ิงท่ีองคก์ารไม่สามารถท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ี
เป็นอุปสรรคขดัขวางความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าขององคก์าร การพฒันาจะบรรลุผล
จ าเป็นตอ้งก าจดัจุดอ่อนทิ้งหรือใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเช่น สมาชิกองคก์ารขาดสมรรถนะและความ
เช่ียวชาญ สินคา้หรือบริการดอ้ยคุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง องคก์ารตั้งอยูใ่นเขต
ท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการด าเนินงานท่ีไร้คุณภาพ ภาพลกัษณ์ขององคก์ารไม่ดี  
  1.3โอกาส (Opportunities) คือ เง่ือนไขท่ีอาจสนบัสนุนองคก์ารเป็นเร่ืองของปัจจยั
ภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จขององคก์าร โอกาสเป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่องคก์ารเช่น การเมตลาด
ทางอินเตอร์เน็ต ร่วมลงทุนกบับริษทัท่ีใหญ่กวา่หรือมีช่ือเสียงกวา่ ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด 
เน่ืองจากคู่แข่งดอ้ยประสิทธิภาพ นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน 
  1.4 ปัจจยั คุกคาม (Treat) คือ เง่ือนไขท่ีบัน่ทอนความส าเร็จ เป็นเร่ืองของปัจจยั
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององคก์ารเช่น มีคู่แข่งใหม่ท่ี
เขม้แขง็และทนัสมยักวา่ ราคาสินคา้ของคู่แข่งลดลง ลกัษณะของบรรจุภณัฑข์องสินคา้คู่แข่งมีความ
แปลกใหม่กวา่ คู่แข่งไดเ้ปรียบในช่องทางการจ าหน่าย การเพิ่มอตัราภาษีของผลิตภณัฑ ์
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เอกชยั  บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าววา่ กลยทุธ์เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับองคก์รเพราะ
องคก์รใชก้ลยทุธ์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องตน  โดยองคก์รจะก าหนดกลยทุธ์ไดน้ั้น
ตอ้งรู้สถานภาพหรือสภาวะขององคก์รของตนเสียก่อน  นอกจากน้ียงัตอ้งมีกระบวนการก าหนดกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง  วธีิการและเทคนิคในการวเิคราะห์สภาวะขององคก์รและ
กระบวนการก าหนดกลยทุธ์มีหลายวธีิดว้ยกนั  หน่ึงในวธีิการเหล่าน้ี  คือกระบวนการวเิคราะห์  
SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths Weaknesses Opportunities and Threats ดงัน้ี  

1) S: Strengths คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็น
บวก ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึง  การ
ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้  

2) W: Weaknesses คือ จุดอ่อน  หมายถึง  สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ย
ความสามารถ  ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  
หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี  

3) O: Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการขององคก์ร  

4) T: Threats คืออุปสรรค  หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร  
บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้  และ
ในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม  

Commings anf Worley (2001) ใหท้ศันะวา่การวเิคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน  
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร 
SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ดงัน้ี 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวก องคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างาน
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้  เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแขง็ดา้นการเงิน จุดแขง็ดา้นการผลิต จุดแขง็ดา้นทรัพยากร
บุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด  
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W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ยความสามารถ  ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าได้
ไม่ดีเป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้ง
หาวธีิในการแกปั้ญหานั้น  

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัและสถานการณ์
ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึง  สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของ
บริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาส
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการ
ตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัและสถานการณ์
ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะ
ทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบั
กลายเป็นอุปสรรคได้  และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั  ดว้ยเหตุน้ี
องคก์รมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์แวดลอ้ม เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกล
ยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี Perce and Robinson (2009) กล่าววา่ หลกัการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การประเมินและวเิคราะห์สถานภาพขององคก์รเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารเป็น
ส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น เพราะนอกจากจะท าใหผู้บ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ี
เกิดข้ึนแลว้ การวเิคราะห์องคก์รยงัเป็นการก าหนดกรอบการท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
ตั้งเป้าหมายไวโ้ดยใชท้ฤษฎีท่ีเรียกวา่ SWOT มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์  

S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็หรือเป็นจุด
แขง็ขององคก์รท่ีจะน าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น จุด
แขง็ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นกัธุรกิจออนไลน์ตอ้ง
ใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็เหล่าน้ีในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
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W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีท าใหเ้กิดความอ่อนแอ หรือเป็น
จุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึงนกัธุรกิจ
ออนไลน์จะตอ้งหาวธีิแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้

O หรือ Opportunities หมายถึง  ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ใหซ่ึ้งเป็น
โอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ขอ้แตกต่างระหวา่งจุดแขง็กบั
โอกาสในการท าธุรกิจก็คือ จุดแขง็เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผล
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก นกัธุรกิจออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอเพื่อใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย 

T หรือ Threats หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็น
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก นกัธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้ง
และพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไป 

สรุปไดว้า่ การวเิคราะห์ SWOT เป็นการตรวจวนิิจฉยัสภาพแวดลอ้มองคก์าร ช่วยใหส้ามารถ
คน้หาประเด็นหลกัเก่ียวกบั จุดแขง็ จุดอ่อน  โอกาส และปัจจยัคุกคามขององคก์ารเพื่อก าหนดทิศทาง
และการบริหารเพื่อการพฒันาหรือตดัสินใจ การท า SWOT ควรใชที้มงานทุกแผนกและอาจจะใช้
หวัหนา้งาน ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูงมาท าร่วมกนั และรวบรวมจุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาสและอุปสรรคทั้งหมดมารวมกนั ซ่ึงตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้สนอ SWOT ใหเ้หตุผลและอธิบาย
สาเหตุวา่ท าไมจึงใหห้วัขอ้น้ีเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั้นใหท่ี้ประชุมซกัถาม
และออกความเห็น แลว้ใชม้ติท่ีประชุมเป็นการช้ีขาดวา่เห็นชอบหรือไม่ หรือจะเปล่ียนเป็นประเภทอ่ืน 
 

2. แนวทางการวเิคราะห์ SWOT 
 แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวนิิจฉยัจุดแขง็ (strengths) ไดแ้ก่ 1) อะไรเป็นปัจจยั
กระตุน้ท าใหอ้งคก์ารไดผ้ลงานท่ีดีเลิศ 2) ปัจจยัอะไรท่ีท าใหง้านท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จ 3) 
อะไรเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จของงานท่ีคิดวา่ท าส าเร็จ 4) มีอะไรบา้งท่ีองคก์ารท าแลว้ประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ 5) อะไรท่ีท าใหอ้งคก์ารไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 6) อะไรท่ีองคก์ารท า
ไดดี้กวา่คู่แข่ง 7) อะไรท่ีท าใหอ้งคก์ารแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด 8) อะไรเป็นประโยชน์สูงสุดท่ี
องคก์ารพึงรับได ้9) ยงัมีจุดแขง็อะไรอีกบา้งหรือไม่ท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิดข้ึนเกิดข้ึนภายในองคก์าร 
 แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวนิิจฉยัจุดอ่อน (weak) ไดแ้ก่ 1) อะไรคือส่ิงท่ีท าให้
องคก์ารตอ้งหนกัใจ 2) อะไรท่ีท าองคก์ารตอ้งปรับปรุงเพื่อใหช้นะคู่แข่ง 3) อะไรคือส่ิงท่ีองคก์าร
ท าไดแ้ยก่วา่คู่แข่งและตอ้งปรับปรุง 4) งานอะไรบา้งท่ีองคก์ารท าแลว้ไม่ประสบผลส าเร็จ 5) 
กิจกรรมอะไรบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงเพื่อไม่ใหง้านประสบความลม้เหลว 6) อะไรท่ีท าใหผ้ลงาน



62 
 

องคก์ารต ่ากวา่เป้าหมาย 7) จุดอ่อนในกรท างานของพนกังานมีอะไรบา้ง 8) จุดอ่อนเหล่านั้นมี
ผลกระทบต่อการท างานอยา่งไรบา้ง 9) สาเหตุของจุดอ่อนนั้นเกิดจากอะไร 
 แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวนิิจฉยัโอกาส (opportunities) ไดแ้ก่ 1) อะไรคือส่ิง
ท่ีองคก์ารจะไดเ้ปรียบในปัจจุบนัและอนาคต 2) อะไรคือสินคา้หรือบริการใหม่ท่ีตอ้งผลิต/บริการ
เพิ่ม เพื่อตอบสนองกระแสทางสังคมท่ีเปล่ียนไป 3) อะไรคือส่ิงท่ีองคก์ารอาจท าไดแ้ละสามารถ
เพิ่มคุณค่าแก่องคก์าร 4) อะไรคือแนวโนม้ท่ีน่าสนใจ 5) ตลาดใหม่ท่ีเกิดข้ึนจะรองรับสินคา้หรือ
บริการขององคก์ารไดห้รือไม่ 6) เพื่อใหง้านใหม่ประสบความส าเร็จจะตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญ
ดา้นใดบา้ง 7) องคก์ารมีขีดความสามารถในการตกัตวงประโยชน์จากโอกาสท่ีก าลงัมาถึงไดร้วดเร็ว
มากนอ้ยเพียงใด 8) องคก์ารจะใชโ้อกาสท่ีมีอยูเ่พื่อพฒันางานขององคก์ารใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 9) 
เพื่อใหมี้ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูใ่หม้ากข้ึนองคก์ารจ าเป็นตอ้งพฒันาขีด
ความรู้ความสามารถดา้นใดใหม้ากข้ึนบา้ง 
 แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวนิิจฉยัส่ิงคุกคาม (Treat) ไดแ้ก่ 1) อะไรคือ
อุปสรรคท่ีองคก์ารประสบอยู ่2) มีคู่แข่งใหม่เกิดข้ึนในตลาดหรือไม่ส่ิงท่ีคู่แข่งก าลงัท าอยูคื่ออะไร 
3) ลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือบริการก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 4) การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยส่ีงผลคุกคามต่อต าแหน่งหรือภาพลกัษณ์ขององคก์ารหรือไม่ 5) องคก์ารตอ้งปรับตวัให้
ทนักบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วหรือไม่และอยา่งไร 6) องคก์ารจะจดัการอยา่งไร
กบันโยบายรัฐบาลท่ีมีความขดัแยง้หรือเป็นอุปสรรคในการท างานขององคก์าร 7) สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเงิน ท่ีเลวลงจะส่งผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งไร 8) องคก์ารมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
รูปแบบการบริหารจดัการอยา่งไรในภาวะคุกคามน้ี 9) ถา้มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนองคก์าร
สามารถปรับตวัต่อภาวะฉุกเฉินไดห้รือไม่อยา่งไร 
 กล่าวโดยสรุป แนวทางการวเิคราะห์ SWOT นั้น ส่ิงส าคญัท่ีองคก์รควรค านึง คือ องคก์ร
ตอ้งก าหนดก่อนวา่  องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร  การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าใน
ช่วงเวลาขณะนั้น   องคก์รตอ้งก าหนดปัจจยัหลกั  (key success factors) ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานให้
ถูกตอ้ง  องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง   นอกจากขอ้ท่ีควรค านึงแลว้  ยงัมี
ปัญหาท่ีควรระวงั  ไดแ้ก่ การระบุจุดอ่อนตอ้งกระท าอยา่งซ่ือสัตย์  และบางคร้ังจุดอ่อนเฉพาะอยา่ง
เป็นของเฉพาะบุคคล  การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบ    แนวโนม้
การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง  ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ท าใหม้อง  สถานการณ์ขององคก์ร
ไม่ชดัเจน  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน   และขอ้มูลไม่
เพียงพอ  และขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม  ภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้ 
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3. ข้อควรพจิารณาในการวเิคราะห์ SWOT 
 Banton (2003) เสนอวา่ส่ิงท่ีควรระวงัเก่ียวกบัการวเิคราะห์ SWOT เพราะมีลกัษณะ
ค่อนขา้งเป็นอตันยั (subjective) ดงันั้นควรใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ SWOTเพื่อเป็นตวัช้ีน า (guide) 
มากวา่เป็นตวัก าหนด (prescription) กฎของการวเิคราะห์ SWOT คือ 1) คน้หาจุดแขง็และจุดอ่อน
ใหต้รงตามขอ้เทจ็จริง 2) การวเิคราะห์ควรแยกแยะระหวา่งส่ิงท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัและส่ิงท่ีท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนในอนาคต 3) SWOT ท่ีระบุตอ้งชดัเจนและเจาะจงหลีกเล่ียงความคลุมเครือไม่แน่นอน 4) 
พยายามวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในแง่ของการดีกวา่ หรือดอ้ยกวา่ 5) SWOT ตอ้งสั้นและ
เขา้ใจง่าย หลีกเล่ียงความซบัซอ้นและการวเิคราะห์ท่ีเกินจริง 
 4. สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามของสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 จาการศึกษา สภาพปัจจุบนัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 

4.1 สภาพปัจจุบัน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจในการจดัและส่งเสริมการศึกษาขั้น

พื้นฐานจากการด าเนินการท่ีผา่นมาพบวา่ส านกังานในส่วนกลางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดบัคุณภาพและการใหบ้ริการ
เพื่อใหเ้ด็กไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและสาธารณชนเกิดความพึงพอใจเพื่อใหก้ารศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยให้
นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพสูงสุดในตนมีความรู้และทกัษะท่ีแขง็แกร่งและเหมาะสมเป็น
พื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้ระดบัสูงข้ึนไปและการด ารงชีวติในอนาคตส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบาย
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพทนัสมยัทนัเหตุการณ์ทนัโลกใหส้ าเร็จอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

2. เร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศึกษาใหผู้เ้รียนทุกระดบัทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ
และดอ้ยโอกาสมีความรู้และทกัษะแห่งโลกยคุใหม่ควบคู่กนัไปโดยเฉพาะทกัษะการอ่านเขียนและ
การคิดเพื่อใหมี้ความพร้อมเขา้สู่การศึกษาระดบัสูงและโลกของการท างาน 
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3. เร่งปรับระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัมีการ
ประสานสัมพนัธ์กบัเน้ือหาทกัษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปดว้ยมาตรฐานและการ
ประเมินหลกัสูตรและการสอนการพฒันาทางวชิาชีพสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

4. ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวชิาชีพครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูเป็นผูท่ี้มีวาม
สามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจดัการและเป็นผูน้ าทางวชิาการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนสร้างความมัน่ใจและไวว้างใจส่งเสริมใหรั้บผดิชอบต่อผลท่ีเกิดกบั
นกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองคก์รคุณภาพท่ีแขง็แกร่งและมี
ประสิทธิภาพมีความสามารถรับผดิชอบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้
เป็นอยา่งดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็มีแรงบนัดาลใจและมีวสิัยทศัน์
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชดัเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจดัการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศ
และข่าวสารเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนอยา่งพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการประเมินผล
อยา่งเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวฒันธรรมใหม่ในการท างานเร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบ
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเ้ป็นแบบร่วมคิดร่วมท าการมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถ
ใชเ้ครือข่ายการพฒันาการศึกษาระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ร
วชิาชีพกลุ่มบุคคลองคก์รเอกชนองคก์รชุมชนและองคก์รสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเนน้ความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรมใหเ้ป็น
ปัจจยัหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวญัและก าลงัใจสร้างภาวะจูงใจแรงบนัดาล
ใจและความรับผดิชอบในความส าเร็จตามภาระหนา้ท่ี 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตวัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมไดแ้ละท าให้
การศึกษาน าการแกปั้ญหาส าคญัของสังคม 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาท่ีพฒันาลา้หลงัและโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพเพื่อไม่ใหผู้เ้รียนตอ้งเสียโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ในสภาพปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายซ่ึุงจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยส านกังานคณะกรรมการ
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พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดคะเนวา่ในปีพ .ศ. 2560อตัราส่วนการเป็นภาระของ
ประชากรวยัแรงงานต่อประชากรผูสู้งอายจุะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกล่าวคือจากเดิมในปีพ .ศ. 2550
ประชากรวยัแรงงาน6คนดูแลประชากรวยัสูงอายุ1คนในขณะท่ีปีพ .ศ. 2560ตอ้งใชป้ระชากรวยั
แรงงาน4คนต่อประชากรวยัสูงอาย1ุคนและลดลงเป็น3คนในปีพ .ศ. 2570ประชากรวยัแรงงานแต่
ละคนจึงตอ้งมีภาระมากข้ึนเพื่อดูแลประชากรวยัสูงอายท่ีุมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนทั้งน้ีนอกเหนือจาก
สถานการณ์ดา้นประชากรดงักล่าวช่วงเวลาท่ีประเทศไทยตอ้งเขา้สู่ประชาคมอาเซียนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศใหเ้อ้ือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อกา้วออกจากกบั
ดกัของประเทศรายไดป้านกลางยอ่มส่งผลใหก้ารศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานทวี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเน่ืองจากประเทศตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพสามารถ
แข่งขนักบันานาชาติจนสร้างรายไดท่ี้เพียงพอต่อการดูแลประชากรวยัสูงอายขุองไทยซ่ึงมีสัดส่วน
ต่อประชากรวยัอ่ืนๆสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกระทรวงศึกษาธิการโดย ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนกัถึงความ จ าเป็นในสถานการณ์ขา้งตน้จึงมุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนใน
มิติดา้นคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัเรียนบรรลุถึงศกัยภาพสูงสุดในตนมีความรู้และทกัษะการ
อ่านเขียนและคิด ค านวณท่ีเขม้แขง็ซ่ึงเป็นพื้นฐาน ส าคญัในการเรียนรู้และการ ด ารงชีวติในอนาคต
อยา่งไรก็ตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งเผชิญปัญหาและความทา้ทายในการ
พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยยงัไม่ถึงระดบัมาตรฐานสากลถึงแมจ้ะมี

แนวโนม้วา่จะดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่คุณภาพผูเ้รียนในระดบันานาชาติซ่ึงในปีการศึกษา2555ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติเป็นดงัต่อไปน้ี 

1.1ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในปีการศึกษา2556

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6ในวชิาหลกั5วชิา
ไดแ้ก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาองักฤษไม่มีระดบัชั้นใดท่ีไดค้ะแนน
เฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ50รายละเอียดดงัน้ี 

- วชิาภาษาไทยผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนทุกระดบัชั้นสูงกวา่ร้อยละ40โดยชั้น
มธัยมศึกษาปี ท่ี6มีคะแนนสูงข้ึนส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3มี
คะแนนนอ้ยกวา่ปี2555โดยเฉพาะชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3มีคะแนนนอ้ยกวา่ปีก่อนประมาณ10คะแนน 
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- วชิาคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6มีคะแนนเกินกวา่
ร้อยละ40ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสูงข้ึนกวา่ปีก่อนและสูงกวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6
โดยทั้งสองชั้นมีคะแนนนอ้ยกวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย 

- วชิาวทิยาศาสตร์ทั้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี6มีคะแนนสูงกวา่ร้อยละ30โดยมีเพียงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3ท่ีมีคะแนนสูงกวา่ปีก่อน 

- วชิาสังคมศึกษาทั้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี6ระดบัชั้นมีคะแนนอยูร่ะหวา่งร้อยละ30-40โดยลว้นมีคะแนนต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

- วชิาภาษาองักฤษคะแนนอยูใ่นระหวา่งร้อยละ25 -34โดยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6มีคะแนนสูงกวา่ปีผา่นมา 

1.2ผลการประเมินระดับนานาชาติ 
ผลการทดสอบProgramme for International Student Assessment (PISA) ซ่ึงเป็น

การทดสอบนกัเรียนอาย1ุ5ปีในระดบันานาชาติเม่ือพิจารณาผลของนกัเรียนจากประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการทดสอบปีค .ศ. 2012 (พ.ศ. 2556) นกัเรียนไทยไดผ้ลคะแนน
สูงกวา่ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียทุกวชิาแต่ ต ่ากวา่สิงคโปร์ซ่ึงมีผลคะแนนทุกวชิาในกลุ่มบนสุด
ของโลกและเวยีดนามซ่ึงเพิ่งเขา้ทดสอบเป็นคร้ังแรกทั้งสองประเทศมีผลคะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  
OECD ในขณะท่ีนกัเรียนไทยยงัมีคะแนนไม่ถึงค่าเฉล่ียของนกัเรียนในกลุ่มประเทศ  OECD เม่ือ
เปรียบเทียบ  PISA ปีค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2553) กบัปีค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2556) พบวา่ในปี2012นกัเรียน
ไทยมีผลการประเมินเพิ่มสูงข้ึนอยา่งชดัเจนในดา้นการอ่านและวทิยาศาสตร์โดยคณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยและเม่ือจดั ล าดบัจาก65ประเทศการอ่านของนกัเรียนไทยอยูใ่นช่วง ล าดบัท่ี47 -51
คณิตศาสตร์อยูใ่นช่วงล าดบัท่ี48-52และวทิยาศาสตร์อยูใ่นช่วง ล าดบัท่ี47-49เม่ือเปรียบเทียบกบัผล
การทดสอบท่ีผา่นมาตั้งแต่การทดสอบคร้ังแรกในปีพ .ศ. 2543พบวา่ในปีพ .ศ. 2556นกัเรียนไทยท า
คะแนนสอบไดสู้งกวา่ทุกปีท่ีผา่นมาในวชิาวทิยาศาสตร์และการอ่านและทั้ง3วชิามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองโดยในภาพของโรงเรียนสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่
สามารถท าคะแนนไดสู้งข้ึนอยา่งมากทั้งโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาเดิม  (เปิดสอน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 -6) และขยายโอกาสทางการศึกษา  (โรงเรียนท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบั
ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และในบางโรงเรียนเปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษ าตอน
ปลาย) โดยเฉพาะโรงเรียนขย ายโอกาสทางการศึกษาสามารถท าคะแนนวชิาคณิตศาสตร์และการ
อ่านเพิ่มข้ึนถึงหน่ึงระดบัอย่ างไรก็ต ามผลก ารประเมินในปีน้ีจ ากกกรวเิค ราะห์ผล จ าแนกต าม
ภูมิภาคพบวา่ นกัเรียนในภาคกลางยกเวน้กรุงเทพมห านครและปริมณฑลมีคะแนน ต ่ากวา่ภาคอ่ืนๆ
โดยระหว่ างกลุ่มโรงเรียนต่ างๆผลคะแนนต่ างกนัมากกลุ่มโรงเรียนจุฬ าภรณ์ราชวทิยาลยัไม่เพียง
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คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย OECD คะแนนยงัสูงเปรียบเทียบไดก้บัประเทศผู ้ น าของโลก (วทิยาศาสตร์
565การอ่าน554ทั้งสองวชิามีคะแนนต ่ากว่าเซียงไฮ้-จีนซ่ึงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกคณิตศ าสตร์570
ต ่ากว่าเซียงไฮ้ -จีนและสิงคโปร์ ) ในขณะท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษ าสังกดักรมส ามญัศึกษาเดิมและ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษายงัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย OECD ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมก าร
พฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งต่อเน่ืองในโรงเรียนทุกประเภท 

1.3 ผลการประเมินระดับนานาชาติ TIMSS ปี 2011 
เม่ือเทียบกบัปี2007พบว่ านกัเรียนไทยชั้นมธัยมศึกษ าปีท่ี2มีผลคะแนนวชิ า

วทิยาศาสตร์สูงข้ึนเป็นอนัดบัท่ี25ของจ าก63ประเทศทัว่โลกและข้ึนม าเป็นอนัดบัสองของภูมิภ าค
อาเซียนรองจ ากสิงคโปร์ทั้งน้ีเม่ือพิจ ารณาผลคะแนนวชิ าคณิตศ าสตร์ของไทยพบว่ าลดลง
เช่นเดียวกบัมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยมาเลเซียอยูใ่นอนัดบัท่ี26สูงกวา่ไทยท่ีอนัดบัท่ี28 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ท่ีผา่นมาการจดัการศึกษาของประเทศไทยประสบความ ส าเร็จดา้นการขยายโอกาสทาง

การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสามารถเพิ่ม จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ
ระหวา่ง16 -69ปีจากร้อยละ5 .3ในปี2529เป็นร้อยละ8 .3ในปี2553และเพิ่มการเรียนต่อหลงัจบ
การศึกษาภาคบงัคบัไดแ้ก่การเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากร้อยละ6 .9ในปี2529เป็นร้อย
ละ53.7ในปี25531นอกจากน้ีระหวา่งปีการศึกษา2551ถึง2555อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนมี
แนวโนม้ลดลงทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลการ ด าเนินโครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย15ปีแมเ้ด็กไทยส่วนใหญ่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาโดยมีอตัราการเขา้เรียนค่อนขา้งสูง
เม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรวยัเรียนแต่เม่ือพิจารณาประชากรกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสไดแ้ก่กลุ่มผูมี้
รายไดต้ ่าสุดร้อยละ10ของประชากรยงัไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางการศึกษาโดยมีระดบัการศึกษา
ไม่เกินระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงร้อยละ94และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งชายหญิงกลุ่มเด็กชายมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่ประสบผล ส า เร็จในการเรียนและเส่ียงต่อการออกกลางคนั1ซ่ึง ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งส่งเสริมการใหบ้ริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ต่างๆใหก้บัประชากรวยัเรียนในกลุ่มน้ีต่อไป 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
แมผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองปีพ .ศ. 2549-2552โรงเรียนสังกดั ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดบัปฐมวยัระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาจะ
ไดรั้บการรับรองถึงกวา่ร้อยละ80แต่การกระจาย อ านาจการบริหารการจดัการสู่ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการยงั ท าไดน้อ้ย
สถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมสูงในการจดัการศึกษามีเพียงร้อยละ173ประสิทธิภาพการ
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จดัการศึกษาของไทยเม่ือจดัล าดบัแลว้ถือวา่ต ่าโดยเม่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศอยูท่ี่อนัดบั52จาก57ประเทศท่ีเขา้ร่วมรับการประเมินสมรรถนะ
ในการแข่งขนัดา้นการศึกษาปี2552รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณใหใ้นสัดส่วนท่ีสูงแต่
ประสิทธิภาพการใชจ่้ายอยูใ่นเกณฑ์ ต ่าโดยงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยงัคงถูก
จดัสรรจากดา้นอุปทานเป็นหลกัและงบประมาณกวา่ร้อยละ75ไม่มีความสัมพนัธ์กบั จ านวน
นกัเรียนโดยตรง 

4. ความสามารถในการแข่งขัน 
กุญแจ ส าคญัในการแข่งขนัในเวทีโลกคือคุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาเด็กไทยใหมี้ความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายใุนอนาคต
คุณภาพและสมรรถภาพดงักล่าวหมายถึงความสามารถในการอ่านเขียนการคิด ค านวณคิดวเิคราะห์
ความสามารถทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศทั้งภาษาสากลและภาษาของ
ประเทศเพื่อนบา้นเป็นตน้นอกจากน้ีเด็กไทยควรมีทกัษะท่ี จ าเป็นในศตวรรษท่ี21ไดแ้ก่ความรู้ใน
วชิาแกนตามศตวรรษท่ี21ทกัษะชีวติและทกัษะอาชีพทกัษะการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมและ
ทกัษะทางขอ้มูลส่ือและเทคโนโลยี3พร้อมทั้งทกัษะชีวติในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวฒันธรรม
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงสถานการณ์รุนแรงและภยัพิบติัต่างๆนอกจากน้ีจริยธรรมในการ ท างาน
เป็นคุณสมบติัของพนกังานท่ีผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รเอกชนในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา
พิจารณาว่ าส าคญัท่ีสุดเหนือกวา่การ ท างานเป็นทีมการมีความสามารถในการตดัสินใจการคิด
วพิากษค์วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และความสามารถในการอ่านและ ค านวณขั้นพื้นฐาน1
ความทา้ทายดงักล่าวเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศึกษาไทยตอ้งมีการพฒันาอยา่งเร่งด่วนโดยการเรียนรู้
ยคุใหม่ตอ้งสอนใหน้อ้ยลงและเรียนรู้ใหม้ากข้ึนใหค้วามส าคญักบัทกัษะมากกวา่สาระการเรียนรู้ให้
นกัเรียนเป็นผูช้ี้ทิศทางการเรียนรู้เรียนแบบร่วมมือกนัเรียนกนัเป็นทีมและประเมินผลแบบใหม่โดย
ถามวธีิคิดประเมินเป็นทีมและขอ้สอบไม่เป็นความลบัแต่เป็นตวักระตุน้ใหเ้รียนรู้แต่ในปัจจุบนั
การศึกษาไทยยงัไม่สามารถใหก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมนกัเรียนใหมี้ศกัยภาพใน
การแข่งขนักบัประชาคมโลกไดเ้ท่าท่ีควรแมแ้ต่การพิจารณาดชันีการพฒันามนุษยข์องโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติพบวา่ประเทศไทยมีดชันีการพฒันาทุนมนุษยใ์นอนัดบัท่ี81จากทั้งหมด
134ประเทศซ่ึงเป็นล าดบัท่ีต ่ากวา่อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจซ่ึงไดอ้นัดบัท่ี34
โดยประเทศไทยมีสภาพการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคม ต ่ากวา่ประเทศท่ีมีประชากรและทรัพยากร
ใกลเ้คียงกนัสะทอ้นวา่ประเทศไทยพฒันานอ้ยกวา่ประเทศอ่ืนนอกจากน้ีดชันีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัเปรียบเทียบกบั60ประเทศโดย  IMD ในปี2557พบวา่ลดลงจากเดิม2อนัดบัมาอยูท่ี่
อนัดบัท่ี29โดยตวัช้ีวดัดา้นการศึกษาโดยรวมอยูอ่นัดบัท่ี54ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีอนัดบัลดลงมากท่ีสุดคือ
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คุณภาพอุดมศึกษาท่ีตอบสนองต่อการแข่งขนัทางเศรษฐกิจตามดว้ยอตัราการเขา้เรียนระดบั
มธัยมศึกษาและตวัช้ีวดัดา้นการศึกษาท่ีถูกจดัล าดบัไวต้  ่าท่ีสุดท่ีล าดบั57คือผลการสอบ TOEFL  

ดงันั้นหากประเทศไทยโดยทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่หนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
การศึกษาอยา่งจริงจงัจะส่งผลใหค้วามสามารถของประเทศไทยเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในโลก
ลดต ่าลงไปอีจากขอ้มูลขา้งตน้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก าหนดนโยบายท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11  
(พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ. 2552-2559) รายละเอียดตาม
ภาคผนวกกและขและแผนปฏิบติัราชการ4ปี  (พ.ศ. 2555 -2558 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี11  (พ.ศ. 2555-2559) และความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในส่วนกลางและในเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศจาก
แบบสอบถามจากการประชุมสัมมนาขอ้เสนอนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเม่ือวนัท่ี25ธนัวาคม2556ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาคกรุงเทพมหานครและจากการ
ประชุมปฏิบติัการจดั ท าร่างนโยบาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวนัท่ี26 -28
ธนัวาคม2556ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาครกรุงเทพมหานครทั้งน้ีดว้ยตระหนกัดีวา่การศึกษายงั
มีโอกาสพฒันาไดใ้นสังคมไทยเน่ืองจากพอ่แม่ผูป้กครองยงัคงคาดหวงัและใหค้วาม ส าคญัอยา่งสูง
ต่อการศึกษาของบุตรหลานของตนโดยในปี2552ครัวเรือนไทยใชจ่้ายเพื่อการศึกษากวา่78 ,825ลา้น
บาทการปฏิบติังานในระยะต่อไปของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเนน้ ย  ้าการ
พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานในมิติของคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองโดยใชก้ลไกการกระจาย อ านาจเดิมและ
การส่งเสริมการสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพนกัเรียนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัทั้งในส่วนกลางในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและในโรงเรียนรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันาเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีเป็นความทา้ทายต่างๆเพื่อใหก้ารศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพฒันาไปในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ ก าหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจ
ยทุธศาสตร์เป้าประสงคก์ลยทุธ์ผลผลิตและจุดเนน้ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล1บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 
พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 
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2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบต่อ

คุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยัและไดส้มดุลและ

นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยัและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค 
3. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทกัษะท่ีเหมาะสมและมี

วฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขบัเคล่ือน

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดบัสากล 
5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการท างานเนน้การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผดิชอบสู่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
6. พื้นท่ีพิเศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที1่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 
เป้าประสงค์ที1่นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยัและได้

สมดุลและนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยัและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
1. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภทใหมี้

ประสิทธิภาพ 
2. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ผูป้กครองชุมชน

สังคมและสาธารณชนมุ่งพฒันาผูเ้รียนท่ีเหมาะสมกบัวยัทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของนกัเรียน
ท่ีสถานประกอบการตอ้งการและท่ีจ าเป็นต่อการใชชี้วติในอนาคตเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย
สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3. สนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณในรูปแบบท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีรวมถึงระดบัและประเภทของผูเ้รียน 

4. ส่งเสริมการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพรวมถึงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนสังคมทอ้งถ่ินและผูเ้รียน 
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5. ใชส่ื้อการเรียนการสอนเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6. จดัระบบนิเทศติดตามผลและรายงานผลใหมี้ความเขม้แขง็และต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมและ
หลากหลายมิติเนน้การนิเทศแบบกลัยาณมิตร 

7. สนบัสนุนใหมี้การแนะแนวผูเ้รียนใหมี้แรงจูงใจในการเรียนเพื่อการเรียนต่อและการมี
อาชีพสุจริตเพื่อความมัน่คงในชีวติดว้ยผูแ้นะแนวท่ีหลากหลายเช่นครูผูป้ระกอบอาชีพต่างๆทั้งท่ี
เป็นผูป้กครองศิษยเ์ก่าผูท่ี้ท  างานสถานประกอบการใน/นอกพื้นท่ี 

8. ส่งเสริมสนบัสนุนการน าการทดสอบ  O-NET การประเมินของ  PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั 

9. ส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก 

10. จดัระบบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้การเรียนการสอนทั้งวชิาสามญัและวชิาชีพ
เพื่อรองรับการมีอาชีพตั้งแต่การเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

11. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและ
ภาษาอาเซียนอยา่งนอ้ย1ภาษาเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ .ศ. 2558และสู่
มาตรฐานสากล 

12. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเรียน
ต่อใหมี้วธีิการคดัเลือกท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเหนือจากการ
วดัความรู้และความสามารถในการสอบแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที2่ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที2่ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 

เป้าประสงค์ที ่3 พื้นท่ีพิเศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหมี้

ประสิทธิภาพ 
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2. สนบัสนุนการบริหารจดัการงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุนรายหวัใหผู้เ้รียนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตวัผูเ้รียน  (Demand side Financing) มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเนน้การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกระดบัและทุกประเภทมีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพเรียน
จนจบหลกัสูตรมีโอกาสเรียนต่อมีอาชีพท่ีสุจริตและมัน่คงในชีวติ 

4. สนบัสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาใหเ้ป็น
โรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยให้
ครอบคลุมทุกจงัหวดั 
อ าเภอต าบล 

5. สนบัสนุนใหโ้รงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในพื้นท่ีพิเศษมีโอกาส
จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพทั้งท่ีจดัเองและสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ
สุจริตใหก้บัผูเ้รียน 

6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความ
เป็นเลิศรูปแบบเพื่อเด็กพิการเด็กดอ้ยโอกาสและรูปแบบการศึกษาทางเลือกจดัใหมี้ความเหมาะสม
และเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียนและยงัคงระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน 

7. ส่งเสริมสนบัสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้ความเขม้แขง็และต่อเน่ือง 
8. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจดัการศึกษาท่ี

เหมาะสมแก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ีไม่อยูใ่นทะเบียนราษฎร์เช่นบุตรหลานของแรงงานต่างดา้วเด็กไร้
สัญชาติเด็กพลดัถ่ินเด็กต่างดา้วเด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที3่พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที3่ ครูผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทกัษะท่ีเหมาะสมและมี
วฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ที ่3 พื้นท่ีพิเศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ 
1. พฒันาองคค์วามรู้และสมรรถนะของครูผา่นการปฏิบติัจริงและการช่วยเหลืออยา่ง

ต่อเน่ือง 
1.1เผยแพร่องคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมวธีิการจดัการเรียนการ

สอนการพฒันาการคิดและการวดัประเมินผลใหส้ามารถพฒันาและประเมินผลนกัเรียนใหมี้
คุณภาพตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 
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1.2พฒันาครูท่ีมีอยูใ่หส้ามารถจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีโรงเรียนตอ้งการไดด้ว้ย
ตนเองหรือใชส่ื้อเทคโนโลยี 

1.3ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกลัยาณมิตรโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและโดยเพื่อน
ครูทั้งในโรงเรียนเดียวกนัหรือระหวา่งโรงเรียนหรือภาคส่วนอ่ืนๆตามความพร้อมของโรงเรียน 

1.4ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นท่ีทั้งในโรงเรียนเดียวกนั
ระหวา่งโรงเรียนหรืออ่ืนๆและในองคก์รสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
หน่วยงาน 

1.5ส่งเสริมใหค้รูมีสมรรถนะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อจดัการเรียนรู้ไดใ้นระดบัดี 

2. พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน 
3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจเพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญั ก าลงัใจในการ

ท างานสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 
3.1ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูท่ีเป็นครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงาน

เชิงประจกัษท์ั้งดา้น1 ) การพฒันาการจดัการเรียนรู้2 ) การดูแลช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ3) การมีจิตวญิญาณความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สังคม 

3 .2ส่งเสริมความกา้วหนา้ของครูใหมี้วทิยฐานะท่ีสูงข้ึนใหส้อดคลอ้งกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและรายไดข้องครู 

4. ประสานและสนบัสนุนใหก้บัองคก์รและคณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจดัเตรียมและจดัสรรครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและสังคม 

4.1สร้างความตระหนกักบัองคก์รท่ีมีบทบาทโดยตรงกบัการบรรจุครูในพื้นท่ีถึง
ความจ าเป็นตอ้งจดัสรรครูใหต้รงวชิาท่ีโรงเรียนขาดแคลน 

4.2สร้างค่านิยม ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีใหรั้บผดิชอบต่อผลดา้น
คุณภาพของการจดัการศึกษา 

4.3ประสานสถาบนัอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวชิาเอกตรงกบัความตอ้งการและ
สามารถจดัการเรียนรู้เพื่อผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดแ้ละสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได ้

 
ยุทธศาสตร์ที4่พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์ที4่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไก

ขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์ที5่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการ ท างานเนน้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกระจาย อ านาจและความรับผดิชอบสู่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที6่พื้นท่ีพิเศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ 
1. กระจายอ านาจและความรับผดิชอบ 

1 .1ส่งเสริมสนบัสนุนให้ ส า นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามี
ความสามารถและมีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2บูรณาการการ ท างานพฒันาคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานต่างๆใน
ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมให้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา /สถานศึกษาพฒันาคุณภาพตามบริบทได้
เพิ่มข้ึน 

1.3พฒันาระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.4สร้างเครือข่าย /กลไกท่ีสามารถรับรู้ปัญหาและแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ

งบประมาณท่ีไม่เหมาะสม/ถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาการศึกษา 
2.2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนบัสนุนทรัพยากร 

2.2.1ประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณชนทราบถึงความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือของ
โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลนอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร 

2.2.2ประสานทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มาช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีความมุ่งมัน่พฒันา
คุณภาพการศึกษาแต่มีความขาดแคลนมาก 

2.3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามตรวจสอบหน่วยงานในสังกดัโดยประชาชน
ทุกภาคส่วน 

2.3.1สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น /ขอ้เสนอแนะ /เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานในสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและติดตามตรวจสอบอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2 .3 .2ประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ ก า กบัติดตาม
ตรวจสอบการท างานของโรงเรียนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานในสังกดัมากข้ึน 
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3. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาและ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและองคค์ณะบุคคลมีความ
รับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1ส่งเสริมใหมี้การเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและองคค์ณะ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนกัเรียนในพื้นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน /อตัราการออกกลางคนัลดลง /มี
พฤติกรรมเส่ียงลดลง 

3.2สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร /องค์
คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 

ผลผลติ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัคงผลผลิตเดิมมี6ผลผลิตไดแ้ก่ 
1) ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 
3) ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
4) เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสมรรถภาพ 
5) เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6) ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
โดยมีหน่วย ก ากบัประสานส่งเสริมการจดัการศึกษาคือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน183เขต ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน42เขตและ ส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบติัการการจดัการศึกษาเพื่อให้
ภารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขบัเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 

จุดเน้น 
ส า นกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก า หนดจุดเนน้การ ด า เนินการใน

ปีงบประมาณพ.ศ. 2558โดยแบ่งเป็น3ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที1่ จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

1.1.1นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3มีความสามารถดา้นภาษาดา้น ค านวณและดา้น
การใชเ้หตุผลท่ีเหมาะสม 

1.1.2นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6เป็นตน้ไปไดรั้บการส่งเสริมใหมี้แรงจูงใจสู่
อาชีพดว้ยการแนะแนวทั้งโดยครูและผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ  (ผูป้กครองศิษยเ์ก่าสถานประกอบการ
ใน/นอกพื้นท่ี) และไดรั้บการพฒันาความรู้ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
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1.1.3นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลกัเพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ3 

1.2นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักสามคัคีปรองดองสมานฉนัทรั์กชาติศาสน์กษตัริยภ์ูมิใจ
ในความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติดมีคุณลกัษณะและทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

1.2.1นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี1-3ใฝ่ดี 
1.2.2นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี4-6ใฝ่เรียนรู้ 
1.2.3นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อยูอ่ยา่งพอเพียง 
1.2.4นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและการ

ท างาน 
1.3นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

1.3.1เด็กพิการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
1.3.2เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลกัสูตรและอตัลกัษณ์แห่งตน 
1 .3 .3นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรั้บการส่งเสริมใหมี้เป็นเลิศดา้น

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยพีื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษากีฬาดนตรีและศิลปะ 
1.3.4นกัเรียนท่ีเรียนภายใตก้ารจดัการศึกษาโดยครอบครัวสถานประกอบการ

บุคคลองคก์รวชิาชีพองคก์รเอกชนองคก์รชุมชนและองคก์รสังคมอ่ืนและการศึกษาทางเลือกไดรั้บ
การพฒันาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5เด็กกลุ่มท่ีตอ้งการการคุม้ครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไดรั้บการ
คุม้ครองและช่วยเหลือเยยีวยาดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ส่วนที2่ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้และสมรรถนะผา่นการปฏิบติัจริงและการช่วยเหลืออยา่ง

ต่อเน่ือง 
2.1.1ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาการคิดการวดัประเมินผล

ของครูใหส้ามารถพฒันาและประเมินผลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2.1.2ครูสามารถจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีโรงเรียนตอ้งการไดด้ว้ยตนเองหรือใชส่ื้อ

เทคโนโลย ี
2.1.3ครูไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตรโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและโดยเพื่อนครู

ทั้งในโรงเรียนเดียวกนัหรือระหวา่งโรงเรียนหรือภาคส่วนอ่ืนๆตามความพร้อมของโรงเรียน 
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2.1.4ครูไดรั้บการช่วยเหลือใหจ้ดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลโดยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของครูในพื้นท่ีทั้งในโรงเรียนเดียวกนัระหวา่งโรงเรียนหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสม 

2.1.5ส่งเสริมใหค้รูมีสมรรถนะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อจดัการเรียนรู้ไดใ้นระดบัดี 

2.2พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน 
2.3ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจกัษไ์ดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติอยา่งเหมาะสม 
2.4องคก์รและคณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมและจดัสรรครูตระหนกัและ

ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รูและผูบ้ริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ /ยา้ยไปบรรจุมีความสามารถ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนชุมชนและสังคม 

ส่วนที3่ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1สถานศึกษาและ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจดัการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเนน้การ

กระจาย อ านาจการมีส่วนร่วมและมีความรับผดิชอบต่อผลการ ด าเนินงาน  (Participation and 
Accountability) 

3.1.1โรงเรียนท่ีไม่ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอกและท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศไดรั้บการแกไ้ขแทรกแซงช่วยเหลือนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโดย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและเป็นผูป้ระสานงาน
หลกัใหโ้รงเรียนท าแผนพฒันาเป็นรายโรงร่วมกบัผูป้กครองชุมชนและองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2สถานศึกษาบริหารจดัการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเนน้ก ารมีส่วนร่วมอย่ างแทจ้ริง
และการมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.3ส านกังานเขตพื้นท่ีก ารศึกษาบริหารจดัก ารอย่ างมีคุณภาพโดยมุ่งเนน้ก ารมี
ส่วนร่วมและคว ามรับผดิชอบต่อผลก ารด าเนินง านมีระบบก ารนิเทศเร่งรัดติดต ามประเมินผล
สถานศึกษาและครูท่ีเขม้แขง็ 

3.1.4ส านกัง านเขตพื้นท่ีก ารศึกษ าเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน/อตัราก ารออกกลางคนัลดลง/มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง 

3.1 .5องคค์ณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ารจดัก ารศึกษ าเร่งรัดและติดต ามก าร
ด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แขง็เป็นกลัยาณมิตร 

3.2สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3.2.1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดม้าตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3.2.2สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภ าพภายในไดร้ะดบัม าตรฐานของส านกังาน
เขตพื้นท่ีก ารศึกษาและหรือผ่ านการรับรองจ ากส านกังานรับรองม าตรฐานและประเมินคุณภ าพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

โดยสรุป สภาพปัจจุบนัการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีตอ้งเผชิญปัญหาและความทา้ทายในการพฒันามีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ
การศึกษา ดา้นโอกาสทางการศึกษา  ดา้นการบริหารจดัการ  และดา้นความสามารถในการแข่งขนั  
และไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ส าคญั 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 
2) ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 3) พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ4) พฒันา
ระบบการบริหารจดัการ 

 
 4.2จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดส่้งแบบสอบถามไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทัว่ประเทศทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาถึงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มคน 2กลุ่มไดแ้ก่1) บุคลากรของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ตั้งแต่ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารองผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเจา้หนา้ท่ีดา้นนโยบายและแผนศึกษานิเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีดา้นอ่ืนๆ
และ2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆในเขตพืน้ทีไ่ด้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูป้กครององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนบริษทั /หา้งร้าน /สถานประกอบการผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาองคก์รศาสนา
หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ผลการประมวลและวเิคราะห์สรุปเป็นจุดแขง็จุดอ่อนโอกาสและปัจจยัคุกคาม 
ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 
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ตารางท่ี 3 วเิคราะห์ SWOT สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความสามารถ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
3. ภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มี
ความส าคญัต่อประเทศ 
4. โครงสร้างสถานศึกษาชดัเจนมีภาระงาน
ชดัเจน 
5. ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความ
ทนัสมยั 

โอกาส 
1. ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก 
2. นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง
มากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ีสถานศึกษาเนน้คุณภาพ
ส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน 
3. ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพมากข้ึน/
ช่วยโรงเรียนท างานไดร้วดเร็ว 
4. ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากข้ึน 
5. เครือข่ายการท างานทัว่ประเทศจึงมีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้งและลึก 
6. การท างานมีกฎหมายรองรับ 

จุดอ่อน 
1. โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดั
การศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ 
2. โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
3. บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
4. การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัเป็นไป
อยา่งจ ากดั 
5. มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อย 
6. การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า 
7. งบประมาณงบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/
ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งัไม่เพียงพอ 
8. ขาดครูเฉพาะทาง 

ปัจจัยคุกคาม 
1. ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือ
ในการจดันอ้ยลง 
2. เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่
ต่อเน่ือง 
3. การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้น
งบประมาณและบุคลากร 
4. ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม 
5. ปัญหาสังคม/อบายมุข/ส่ือไม่สร้างสรรค ์
6. การด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมาย
รองรับ 
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สรุป จากการศึกษาจุดแขง็ โอกาส จุดอ่อน และปัจจยัคุกคามของ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะเห็นวา่ มี จุดแข็ง ท่ีส าคญัคือ ความสามารถของ บุคลากร  เครือข่าย
สถานศึกษาท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  โอกาส คือ มีงบประมาณในภาพรวมมาก   นโยบายสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ีสถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่า
เทียมชดัเจน จุดอ่อน ไดแ้ก่  โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ  และ
โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  โดยมีปัจจัยคุกคาม ท่ีส าคญัคือ  
ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง /ประชาชนร่วมมือในการจดันอ้ยลง  มีการเปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท า
ใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง และการเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและบุคลากร 
 
 4.3 นโยบายการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดนโยบาย 5 ประการในการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษา
เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการอาเซียนดา้นการศึกษา ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
http://www.bcca.go.th/asean/?name=EducationPolicy 
           1) การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนกั
และเตรียมความพร้อมของครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน
เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  
           2)  การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
ก าลงัคน  
           3)  การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา ครู และอาจารย์
ในอาเซียนรวมทั้งเพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียนการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชนการพฒันาระบบการศึกษา
ทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติการส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ืองตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  
           4)  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันา
ความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบั
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การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน  
           5)  การพฒันาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซีย 
 นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพฒันาการศึกษา เพื่อพฒันาการศึกษาของ
ประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถกา้วทนัและแข่งขนั
กบันานาชาติได ้โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ดงัน้ี 

1) จดัใหมี้หลกัสูตรอาเซียนศึกษา  เพื่อใหค้นไทยเขา้ใจอาเซียน เขา้ใจการอยูร่่วมกนักบั
ประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมีวฒันธรรมการกิน การอยู ่การด าเนินชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าความรู้จกัประเทศเพื่อนบา้น ไม่วา่จะเป็น จีน พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซีย เป็นตน้ ซ่ึงระ
ทรวงศึกษาธิการจะสร้างหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งภายใตก้ารรวมตวัเป็น
ประชาคมเดียวกนัของคนจ านวนกวา่ 600 ลา้นคน โดยจะเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 2554 เป็น
ตน้ไป 

2) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัรัฐมนตรี ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร ครู 
และนกัเรียน ซ่ึงขณะน้ีประเทศจีนมีความประสงคจ์ะส่งครูมาสอนในโรงเรียนไทยเป็นจ านวนมาก 

3) การแลกเปล่ียน ICT ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะจะตอ้งเช่ือมโยงภายในประชาคม
อาเซียนกนัได ้ซ่ึงไดมี้การจดัตั้ง  ASEAN University และ  Cyber University เพื่อการเช่ือมโยง 
นอกจากน้ียงัไดเ้ตรียมการเพื่อใหมี้การรับรองคุณวฒิุการศึกษาระหวา่งกนั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงขณะน้ีไทย-จีน และไทย-มาเลเซีย สามารถรับรองคุณวฒิุไดแ้ลว้ แต่ส าหรับ
ฟิลิปปินส์ยงัไม่สามารถรับรองได ้

4) การใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน   กระทรวงศึกษาธิการได้
ตั้งเป้าหมายใหน้กัเรียนท่ีจบชั้น ป.๖ สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และส่ือ
การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยไดเ้ร่งผลกัดนัและด าเนินการในหลายดา้น เช่น 

4.1) สร้างศูนยอ์  านวยการเพื่อใหค้รูเจา้ของภาษามาสอน  ครูเกษียณอายกุ่อนก าหนด 
และครูอาสาสมคัรจากประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ จีน และฟิลิปปินส์ มาสอนภาษาในโรงเรียน 
เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 

4.2) พฒันาการเรียนการสอนแบบ  English for Integrated Studies (EIS) จะมีการบูร
ณาการการสอนภาษาองักฤษในวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดจ้ดัตั้งงบประมาณเพื่อใหค้รูท่ีจะสอนวชิาเหล่าน้ี ไดฝึ้กใช้
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ภาษาองักฤษในการส่ือสารระหวา่งกนั นกัเรียนก็สามารถเช่ือมโยงและพดูคุยกบัเพื่อนต่างชาติใน
ประชาคมอาเซียนได ้

4.3) พฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคต  (The Global Class) ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์
ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ การสอนภาษาองักฤษของติวเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม โดย
ครูจะเป็นผูค้วบคุมการสอนและทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน หากตอ้งการจะใหส้อนซ ้ าในช่วง
ใด ก็สามารถท าไดท้นัที ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
และลงไปสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล 

4.4) การอบรมภาษาองักฤษใหก้บัครู  เพื่อใหค้รูยคุใหม่สามารถส่ือสารเป็น
ภาษาองักฤษ และใช้  ICTได ้ซ่ึงในยคุปัจจุบนัระบบการศึกษาตอ้งรองรับความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยแีละครูจะตอ้งเท่าทนัต่อเทคโนโลยดีว้ย 

จากแนวคิดในการวเิคราะห์สภาพการด าเนินงานดงักล่าวจะเห็นวา่กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างใหค้วามส าคญักบันโยบาย การด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน โดยเฉพาะ

ดา้นการศึกษาท่ีก าหนดแนวนโยบายไว ้ 5 ประการ คือ ประการแรกการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและ
เจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียนประการท่ีสอง   การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชน
ใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมประการท่ีสาม  การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของ
นกัศึกษา ครู และอาจารยใ์นอาเซียนรวมทั้ง ประการท่ีส่ี   การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรี
การศึกษาในอาเซียนและประการสุดท้าย   การพฒันาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซีย 

 

ตอนที ่4 บทสรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
จากแนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ ท่ี

ประกอบดว้ย  2 ขั้นตอนหลกั คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเพื่อ จดัท าเป็นขอ้เสนอชัว่คราวออกแบบโดย
ค านึงถึงวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม  (mixed methodology) ขั้นตอนท่ี 2 การคาดคะเนโอกาสในการ
ปฏิบติัของขอ้เสนอเพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอสุดทา้ยออกแบบโดยค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วม
(participation) และจากผลการศึกษานานาทศันะเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็จาก
หน่วยงานและนกัวชิาการแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งผลการสังเคราะห์ประเด็นหลกัในการพฒันาเพื่อความ
เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและแนวคิดการพฒันาโดยสังเขปใน 18 ดา้น ผูว้จิยัน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั
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เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัแสดงในภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที ่5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน– ผลลพัธ์จากการวจิยั 18 ดา้น 

ภาพรวม 

กลไกของนโยบาย
ท่ีสนบัสนุนต่อ
แนวทางของ
นโยบายโดยรวม
ทุกดา้น 

รายดา้น 
 วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

 สภาพปัจจุบนั  
 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

ปัจจุบนัคุกคาม 

 แนวทางของนโยบาย 

 กลไกของนโยบาย 

กระบวนการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ  

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเพื่อจดัท า 
เป็นขอ้เสนอชัว่คราวออกแบบโดยค านึงถึงวธีิ
วทิยาการวจิยัแบบผสม(mixed methodology) 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การคาดคะเนโอกาสในการ
ปฏิบติัของขอ้เสนอเพื่อจดัท าเป็นขอ้เสนอ
สุดทา้ยออกแบบโดยค านึงถึงหลกัการมี

ส่วนร่วม(participation) 

 

 

ภาพรวม 

 วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

 สภาพปัจจุบนั  
 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

ปัจจุบนัคุกคาม 

 แนวทางของนโยบาย 

 กลไกของนโยบาย  
 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ตามทศันะของ วโิรจน์ สารรัตนะ 

(2558) ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวในการออกแบบวธีิด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน โดยแต่

ละขั้นตอนมีหลกัการและแนวคิดท่ีส าคญัดงัน้ี (1) ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนการวจิยัเพื่อจดัท า

ขอ้เสนอ ควรออกแบบเป็นวธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม (mixed methodology) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจาก

หลากหลายแหล่ง เช่น 1) ขอ้มูลจากการศึกษาบริบท (contextual study) อาจเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ

ภายในสถาบนั เพื่อใหท้ราบสภาพอดีต ปัจจุบนั ปัญหา และขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบ

สังเกต แบบวเิคราะห์เอกสาร เป็นตน้  2) ขอ้มูลจากการศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีประสบผลส าเร็จ 

(outstanding/best practice) อาจเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพื่อหาขอ้สรุปรูปแบบการ

พฒันาท่ีประสบผลส าเร็จนั้น วา่มีวตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objective) แนวทางของ

นโยบาย (policy means) อะไรและอยา่งไร ซ่ึงหากจะใหมี้ความหลากหลาย ควรเป็นการศึกษาพหุ

กรณี (multi-case study) 3) ขอ้มูลเชิงวชิาการ จากทฤษฎี นโยบาย /แผน และผลงานวจิยั จากท่ีศึกษา

ไวใ้นบทท่ี 2 หรือจากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพิ่มเติม ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้หล่งขอ้มูล

จากทั้งบริบทท่ีเป็นจริง จากกรณีตวัอยา่งท่ีประสบผลส าเร็จ และจากเชิงวชิาการ แต่หากจะเพิ่ม

แหล่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูคุ้ณวฒิุทางวชิาการ /ทางปฏิบติัประกอบอีกดว้ยก็ได ้  

(2) ขั้นตอนท่ีสอง คือ การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอ หากพิจารณาจากแนวคิดของ 

Majchrzak ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการวจิยัในเร่ือง 1) การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 2) การวเิคราะห์

ศกัยภาพขององคก์าร 3) การคาดการณ์ถึงผลกระทบ4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั  5) การ

จดัเตรียมใหข้อ้เสนอสุดทา้ย ซ่ึงการด าเนินการเหล่าน้ี สามารถน าเอาหลกัการมีส่วนร่วม 

(participation) มาแทนได ้โดยอาจเป็นการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้งพิจารณาใหไ้ด้

วา่ใครคือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นกลุ่มผูต้ดัสินใจนโยบายและกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจนโยบาย 

ใครคือผูท่ี้จะเขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารไดดี้  ใครคือผูท่ี้จะสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบไดดี้ 

เพื่อใหม้าร่วมกนัคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัอิงเกณฑค์วามเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได ้



85 
 

(feasible) และการยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนั จะท าใหก้าร

คาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอชัว่คราวท่ีจดัท าในขั้นตอนท่ี 1 มีความรอบคอบกวา่ท่ีจะ

ด าเนินการโดยผูว้จิยัเพียงล าพงั ค  าตอบท่ีไดรั้บจากการพิจารณาร่วมกนั จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบั

ความเป็นไปไดแ้ละระดบัท่ีจะไดรั้บการยอมรับ ท่ีจะน าไปสู่การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของ

ขอ้เสนอในแต่ละรายการ แต่ละดา้น และโดยภาพรวมร่วมกนั เพื่อจะน าไปสู่การตดัสินใจร่วมกนั

ในล าดบัสุดทา้ยวา่ จากขอ้เสนอชัว่คราวท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 นั้นจะคงอะไรไว ้จะตดัอะไรออกไป 

หรือจะปรับอะไรใหดี้ข้ึน ดว้ยเหตุผลใด อะไรควรเป็นขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น

ค่อยไปและอะไรก่อนหลงั อะไรควรเป็นขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ แบบร้ือฐานและอะไร

ก่อนหลงั ฯลฯ ดว้ยเหตุผลใด โดยอาจมีค่าสถิติจากการตดัสินใจร่วมกนัประกอบดว้ยได ้ในกรณี

ตอ้งการแสดงน ้าหนกัความส าคญั หรือกรณีตอ้งการเปรียบเทียบทางเลือก เช่น ค่าความถ่ี ความร้อย

ละ เป็นตน้ จากนั้นจึงร่วมกนัจดัท าเป็นขอ้เสนอสุดทา้ย ฉบบัสมบูรณ์ ตามองคป์ระกอบและ

รูปแบบท่ีก าหนดซ่ึงจากหลกัการและแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนการวจิยัส าหรับการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

ขั้นตอนการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น  2 ระยะคือระยะที่  1 เป็นการศึกษาบริบทเพื่อ

จดัท าร่างขอ้เสนอเชิง นโยบาย โดยการ วจิยัเอกสาร (documentary research) การวจิยัเชิงส ารวจ 
(survey research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ (expert in-depth interview) และระยะที่ 2 
เป็นการตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิง นโยบายฉบบัสมบูรณ์อิงเกณฑค์วามเหมาะสม  (propriety) 
ความเป็นไปได้  (feasibility) และการยอมรับ (acceptable) โดยการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (stakeholder seminar) ซ่ึงในแต่ละระยะมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

ระยะที ่1 การศึกษาบริบทเพือ่จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัประเภทต่างๆ เพื่อใหมี้แหล่งขอ้มูลในการจดัท าร่าง นโยบายหลากหลาย

แหล่งตามหลกัการสามเส้า  (triangulation approach) ซ่ึงเนน้ลกัษณะขอ้มูลหลายแหล่ง  (multiple 
data sources) และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผลการวจิยัแต่ละประเภทไดน้ าไปใชใ้นการจดัท าเป็นร่าง
ขอ้เสนอเชิงนโยบายอยา่งเท่าเทียมกนั  (equivalent status design) ตามแนวคิดวธีิวทิยาการวจิยัแบบ
ผสม (mixed methodology) (Majchrzak, 1984 อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ,  2558) โดยด าเนินการ
วจิยั 3 วธีิการในลกัษณะด าเนินการเป็นคู่ขนานกนั (parallel) ดงัน้ี 
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 1) การวจัิยเอกสาร  (documentary research) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั 1) แนวคิดเก่ียวกบั
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย2) แนวทางการพฒันาความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 3) บริบทการจดั
การศึกษา โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา  (content analysis and synthesis) โดย
ยดึหลกัความสอดคลอ้งของขอ้มูล เพื่อน าไปสู่บทสรุปผลการวจิยัต่อไป    

2) การวจัิยเชิงส ารวจ (survey research)มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ จากผูใ้หข้อ้มูล (informant) ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง คือ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือครูผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน แต่ละแห่งจ านวน 1 คนต่อโรงเรียน 

3) การสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ (expert in-depth interview) ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 7 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดย
ก าหนดคุณสมบติัของ ผูท้รงคุณวฒิุเป็น 3 ดา้นคือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ดา้นการเมือง 1 คน ดา้นวชิาการ 4 คน และดา้นสถานศึกษา 2 คน  

หลงัจากนั้นผูว้จิยัจดัท าขอ้เสนอชัว่คราวจากงานวจิยั 3 แหล่งคือ จากการวจิยัเอกสาร การ
วจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ เป็นร่างขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 

ระยะที ่2 การตรวจสอบเพือ่จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ 
1) จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (stakeholder seminar)ประกอบดว้ย กลุ่มผู ้

ตดัสินใจ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ กลุ่มท่ีเขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารและกลุ่มท่ีสามารถ
คาดคะเนถึงผลกระทบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาสนบัสนุนหรือคดัคา้นและเหตุผลโครงสร้างองคก์าร
ทรัพยากร กลไกเชิง นโยบาย สนบัสนุนผลกระทบท่ีคาดหวงั/ไม่คาดหวงั ผลกระทบโดยรวมต่อ
นโยบายอ่ืนและส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติั พิจารณาอิงเกณฑ์ ความเหมาะสม  (propriety) 
ความเป็นไปได ้(feasible) และการยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนั 

2) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งส าหรับสถานศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ จากขอ้เสนอของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดจ้ากการสัมมนา  

ขั้นตอนการวจิยัดงักล่าว แสดงภาพประกอบ  
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ภาพที ่6 ขั้นตอนการวจิยั 
 

รายละเอยีดของการด าเนินการวจิัย 
ระยะที ่1 การศึกษาบริบทเพือ่จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1) การวจัิยเอกสาร  (documentary research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคาดหวงัเชิง
นโยบาย และเชิงวชิาการ รวมทั้งผลงานวจิยั โดย น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา  
(content analysis and synthesis) โดยศึกษาเก่ียวกบั แนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Policy Research)แนวคิดเชิงวชิาการเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียน และสภาพ
ปัจจุบนัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไปสู่บทสรุปผลการวจิยั   โดยมีตวัอยา่งของแหล่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้น
การวจิยัเอกสารดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 2 การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ 
ของข้อเสนอเพือ่จัดท าเป็นข้อเสนอสุดท้าย 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวจิัยเพือ่จัดท า 
เป็นข้อเสนอช่ัวคราว 

ออกแบบโดยค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วม 
(participation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาอิงเกณฑค์วามเหมาะสม (propriety)เป็นไปได ้(feasible) 
และการยอมรับ (acceptable) 

ในลกัษณะอตัวิสยั (subjectivity) ร่วมกนั 
 

ออกแบบโดยค านึงถึงวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม 
(mixed methodology) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
พิจารณาถึงความหลากหลายของแหล่งขอ้มูล 

(data triangulation) สถิติวิเคราะห์ข้ึนกบั 
ประเภทของการวิจยัท่ีใช้ 
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3 แหล่ง 

การประชุมสมัมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(Seminar of stakeholder)ทั้งกลุ่มผู ้
ตดัสินใจ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
กลุ่มท่ีเขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารและกลุ่มท่ี
สามารถคาดคะเนถึงผลกระทบ เพ่ือร่วมกนั
พิจารณา 
 สนบัสนุนหรือคดัคา้น และเหตุผล 

 โครงสร้างองคก์าร 

 ทรัพยากร  

 กลไกเชิงนโยบายสนบัสนุน 

 ผลกระทบท่ีคาดหวงั/ไม่คาดหวงั 

 ผลกระทบโดยรวมต่อนโยบายอ่ืน 

 ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติั 

 

 

 
 

ขอ้เสนอเชิง
นโยบายเพ่ือ
ความเป็น
ประชาคม
อาเซียนท่ี
เขม้แขง็
ส าหรับ

สถานศึกษา
ฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

การสมัภาษณ์
เชิงลึก 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
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- กลัยาตากลู. (2556). การนาเสนอแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับทวภิาคีไทย  
– เวยีดนามเพือ่เสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน. 

- เกษม วฒันชยั. (2556). การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

- เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ( AUN-ASEAN University Network). (2012).  ความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 

- ชินวรณ์บุณยเกียรติ. (2552). การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพือ่ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน. 

- ประเวศ วะสี. (2557). การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.  
- พรศทิวารัศชยั. (2556). ปัญหาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

- วโิรจน์  สารรัตนะ. (2556). กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา  
- วโิรจน์  สารรัตนะ. (2558). การวจัิยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม. 

- ศูนยอ์าเซียนศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ก). การศึกษา: การสร้างประชาคม
อาเซียน 2558.  

- ศูนยอ์าเซียนศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ข). โค้งสุดท้ายการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย.  

- ศูนยอ์าเซียนศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ค). ไทยกบัการเป็นศูนย์กลางของ
ประชาคมอาเซียน.  

- ศูนยอ์าเซียนศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ง). ปฎรูิปประเทศไทยในบริบท
ประชาคมอาเซียน. 

- สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ . (2555).  อนาคตภาพของประชาคมอาเซียน 
(Future of SEAN Community). 

2) การวจัิยเชิงส ารวจ (survey research)  
2.1)   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

   ก) กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศ จ านวน 31,770 แห่ง ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรค านวณของ
ยามาเน่(Yamane’s, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มเท่ากบั  0.05 ไดต้วัอยา่งท่ีใชใ้น

http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน  395 แห่ง จากนั้นไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรใน
แต่ละภาค ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ภาค 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ประถมฯ มธัยมฯ รวม ประถมฯ มธัยมฯ รวม 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,539 770 12,309 143 10 153 
ใต ้ 2,291 431 2,722 28 5 34 
เหนือ 7,459 664 8,123 93 8 101 
กลาง 7,951 665 8,616 99 8 107 

รวม 29,240 2530 31,770 364 31 395 
 
ท่ีมา: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 (สพฐ. 2558) 
 

ข) ผูใ้หข้อ้มูล (informant) ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือ
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือครูผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนแต่ละแห่งจ านวน 1 คนต่อโรงเรียน  

2.2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( open-ended questionnaire) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายเพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ โดยโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพผูใ้หข้อ้มูล เก่ียวกบั เพศ วฒิุ
ทางการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานใน
สถานศึกษานั้นๆ ระดบัในจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาเป็นแบบ
เลือกตอบโดยการตรวจสอบรายการ (check - list)  
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัสภาพ การด าเนินงานในสถานศึกษา เพื่อความ
เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แ ขง็มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของสภาพการด าเนินงานดงัน้ี 
 



90 
 

   4.50 – 5.00  หมายถึง มีการปฏิบติัหรือด าเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือด าเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือด าเนินการอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  มีการปฏิบติัหรือด าเนินการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   และแบบสอบถาม ปลายเปิดเก่ียวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม 
แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็  

2.3) การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการ
ตามล าดบั ดงัน้ี 

 1) ศึกษาเอกสารเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ ตาม
แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2) น าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นเน้ือหาและแนวค าถาม 
 3) ก าหนดรูปแบบ และขอบข่ายของแบบสอบถาม 
 4) สร้างแบบสอบถามตามเน้ือหา จ านวน 2 ตอน ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check- list) และแบบปลายเปิด (open- ended questionnaire) 
 5) น า แบบสอบถามไปทดลองใชก้บั ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือรอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือครูผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ  านวน  6 คนประกอบดว้ย  1)นายปรีชา จ่าสิงห์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนนา้พอง 2) นายสมใจ มณีวงษ ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไผป่ระถมศึกษา 3) 
นายสัมฤทธ์ กางเพง็ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองกุงวทิยาคาร 4)นายภาคิไนย บ ารุงเช้ือ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา 5) นายชยัภูมิ ยศรุ่งเรือง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเขา
สวนกวาง 6) นายสมยศ มาอามาตย ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยเตย  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอ้ค าถามไดต้รงประเด็นหรือสามารถส่ือความหมายใหก้บัผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้ขา้ใจ
ตรงกนัหรือไม่ ความต่อเน่ืองของประเด็นค าถามและค าตอบเป็นอยา่งไร จากนั้นน ามาปรับปรุง
ขอ้บกพร่อง และปรับปรุงแนวค าถามใหส้มบูรณ์และเหมาะสมก่อนน าไปใช ้

 6) จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้ส าเนาเอกสารเท่ากบักลุ่มตวัอยา่ง 
2.4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถาม

ไปยงัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พร้อมหนงัสือขอ
ความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
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และจดัส่งทางไปรษณีย ์โดยระบุระยะเวลาในการส่งแบบสอบถามคืนในระยะเวลาภายใน 3 
สัปดาห์ โดยขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนมายงัผูว้จิยัตามท่ีไดจ้ดัซองจดหมาย
ติดแสตมป์ไวใ้ห ้โดยใชว้ธีิติดตามทางโทรศพัท ์และ e-mail  

 
  2.5) การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษา จ านวน 395 แห่ง 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน แลว้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 1) วเิคราะห์
ขอ้มูล ตอนท่ี 1 โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) 
วเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 โดยใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) ท่ีเป็นขอ้ความซ ้ า หรือ
คลา้ยคลึงกนั แลว้ประมวลผลสรุปเป็นประเด็นส าคญั 

 3) การสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ (expert in-depth interview) ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 7 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพื่อ
หาค าตอบวา่ วตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไก
ของนโยบายท่ีท าใหแ้นวทางนั้นส าเร็จ โดยก าหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
การเมือง 1คน ดา้นวชิาการ 4 คน และดา้นสถานศึกษา 2 คน ดงัน้ี 
  ดา้นการเมือง ประกอบดว้ย 1)ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.อนุรณ์ 
ฟูเจริญ 
  ดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 1) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ 2)ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.บุญรักษ ์ยอดเพชร  3)  
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานจดัท านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศกัด์ิ 
ดลประสิทธ์ิ 4) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดร.กิตติพศ   พลพิลา 
  ดา้นสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 1 ราย นายอภิชาติ นาเลาหห์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  2)   ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 1 รายผูอ้  านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร นายศุภกิจ สานุสัตย์ 

ผูว้จิยัด าเนินการขอหนงัสือน าส่งจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยั เพื่อ
ติดต่อกบัผูท้รงคุณวฒิุเหล่านั้น และนดัหมายท าการสัมภาษณ์  โดยขออนุญาตบนัทึกเสียง 
ประกอบการจดบนัทึกการสัมภาษณ์  ในภายหลงัไดมี้การถอดเทปบนัทึกเสียงและจดัพิมพข์อ้มูล 
แลว้ส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุเหล่านั้นตรวจทาน ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง  
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ภาพท่ี 7 การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ (expert in-depth interview) 
 

 

 

ดร.อนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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ดร.สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

นายศุภกิจ  สานุสัตย ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

    ผู้วจัิยจัดท าข้อเสนอช่ัวคราวจากงานวจัิย 3 แหล่งหลงัจากเก็บขอ้มูลไดค้รบทั้งสามแหล่งแลว้ 
ผูว้จิยัจดัท าร่างขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 1) 
วตัถุประสงคข์องนโยบายโดยภาพรวม และสภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยั
คุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายท่ีสนบัสนุนต่อแนวทางของนโยบายใน
ภาพรวม 2) วตัถุประสงคข์องนโยบาย สภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม 
แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายในแต่ละดา้นท่ีวจิยั และ 3) กลไกของนโยบายท่ี
สนบัสนุนต่อแนวทางของนโยบายทุกดา้น 
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ระยะที ่2 การตรวจสอบเพือ่จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ 

การตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบัสมบูรณ์มีการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
1) การประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Seminar of stakeholder) กลุ่มเป้าหมาย ก าหนด

สัดส่วนจ านวน 38คน จ าแนกเป็นผูแ้ทนแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

- ผูแ้ทนผูบ้ริหารการศึกษาระดบักรมหรือกระทรวง  

- ผูแ้ทนผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

- ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

- ผูแ้ทนครูระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

- ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

- ผูแ้ทนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลและร่างขอ้เสนอเชิง นโยบายท่ีไดจ้ากการด าเนินการวจิยัในระยะท่ี  1 มาใช้

เป็นกรอบในการสัมมนา เพื่อร่วมกนัตรวจสอบวา่ ทั้งกลุ่มผูต้ดัสินใจ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ กลุ่มท่ีเขา้ใจศกัยภาพขององคก์ารและกลุ่มท่ีสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบ เพื่อร่วมกนั
พิจารณาในประเด็นดงัน้ี 1) สนบัสนุนหรือคดัคา้น และเหตุผล  2) โครงสร้างองคก์าร  3) ทรัพยากร 
4) กลไกเชิงนโยบายสนบัสนุน  5) ผลกระทบท่ีคาดหวงั/ไม่คาดหวงั 6) ผลกระทบโดยรวมต่อ
นโยบายอ่ืนและ 7) ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติัท่ีไดก้  าหนดเป็นร่างขอ้เสนอเชิง นโยบายนั้น 
พิจารณาอิงเกณฑค์วามเป็นไปได ้ (feasible) และการยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย 
(subjectivity) ร่วมกนัโดยจดัประชุมในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอ้งประชุม
โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 8 การประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Seminar of stakeholder) 
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ภาพท่ี 8 การประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Seminar of stakeholder)(ต่อ) 
2)  สรุปข้อเสนอเชิง นโยบายฉบับสมบูรณ์ เป็นการสรุปผลท่ีไดจ้าก การประชุมสัมมนาผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบัขอ้เสนอเชิง นโยบาย เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบบัสมบูรณ์เป็นขั้นสุดทา้ยโดย
ผูว้จิยัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นประกอบดว้ย 

- วตัถุประสงคข์องนโยบายโดยภาพรวม และสภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
ปัจจยัคุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายท่ีสนบัสนุนต่อแนวทางของ
นโยบายในภาพรวมน้ี  

- วตัถุประสงคข์องนโยบาย สภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม 
แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายในแต่ละดา้นท่ีวจิยั  

 

 



98 
 

- กลไกของนโยบายท่ีสนบัสนุนต่อแนวทางของนโยบายทุกดา้น 

เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ส าหรับเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาร่างขอ้เสนอเชิง นโยบายในระยะท่ี  1 และการวเิคราะห์สู่
ขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบัสมบูรณ์ ในระยะท่ี 2 จะใชเ้กณฑด์า้นความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจาก
กระบวนการไดม้าความครอบคลุมพนัธกิจการใชถ้อ้ยค า ส านวน การจดักลุ่มหรือล าดบัและการมี
จุดเด่น เกณฑด์า้นความเป็นไปได ้ (feasibility) และการยอมรับ (acceptable) พิจารณาจาก
ความสามารถน าไปปฏิบติั การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบติัได ้ภาวะความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และ
การมีระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมายท่ีเอ้ือใหป้ฏิบติัไดผ้ลการวจิยัน าเสนอเป็นขอ้เสนอเชิง นโยบายเพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 น้ี ไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 
ระยะคือ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาบริบทเพื่อจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการวจิยัเอกสาร 
(documentary research) การวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ 
(expert in-depth interview) และระยะท่ี 2 เป็นการตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบั
สมบูรณ์อิงเกณฑค์วามเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได ้(feasibility) และการยอมรับ 
(acceptable) โดยการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder seminar) ซ่ึงการน าเสนอ
เน้ือหาท่ีเป็นผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที ่1   ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็  
ตอนที ่2   ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อ

ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 
 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตอนที ่1   ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็  

จากการสังเคราะห์โดยการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวฒิุไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยรวมและรายดา้น  
ดงัน้ี 

1.1  วตัถุประสงค์  
1.1.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
1.1.2 เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
1.1.3 เพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารย์
ในอาเซียน 
1.1.4 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
1.1.5 เพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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1.2   สภาพปัจจุบัน  
1.2.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการส ารวจสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามจากสถานศึกษา จ านวน 395 แห่ง โดยมีผูใ้ห้

ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือครูผูรั้บผดิชอบ     
ดงัผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5  ค่าความถ่ี และร้อยละขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ท่ี สถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 136 34.43 
 หญิง 259 65.57 
2 วฒิุการศึกษา   
 ปริญญาตรี 71 17.97 
 ปริญญาโท 314 79.49 
 ปริญญาเอก 10 2.53 
3 ต าแหน่งปัจจุบนั   
 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 102 25.82 
 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 111 28.10 
 ครูผูรั้บผดิชอบ 182 46.08 
4 อาย ุ   
 ต ่ากวา่ 35 ปี    68 17.22 
 35 - 45  ปี 111 28.10 
 46 - 55  ปี 132 33.42 
 56 ปีข้ึนไป 84 21.27 
5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั   
 ต ่ากวา่ 5 ปี  112 28.35 
 5 – 15ปี 187 47.34 
 16  -25 ปี 63 15.95 
 26  ปีข้ึนไป 33 8.35 
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ตารางท่ี 5  ค่าความถ่ี และร้อยละขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ท่ี สถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
6 ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งน้ี   
 ต ่ากวา่ 5 ปี     97 24.56 
 5 – 15 ปี 111 28.10 
 16  -25 ปี 107 27.09 
 26  ปีข้ึนไป 80 20.25 
7 ระดบัในจดัการเรียนการสอน   
 ประถมศึกษา 364 92.15 
 มธัยมศึกษา 31 7.85 
8 ขนาดของสถานศึกษา   
 ขนาดเล็ก 101 25.57 
 ขนาดกลาง 230 58.23 
 ขนาดใหญ่ 44 11.14 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 20 5.06 
 รวม 395 100 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.57 มี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 79.49 เป็นครูผูรั้บผดิชอบ คิดเป็นร้อยละ 46.08 มีอายุ
ระหวา่ง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.42 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 5-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 47.34 มีประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งน้ี 5-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.10 เปิด
สอนในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.15 และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.23 

1.2.2 สภาพการด าเนินงานในสถานศึกษาเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  
ผลการส ารวจสภาพการด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน

ท่ีเขม้แขง็จากสถานศึกษา จ านวน 395 แห่ง สรุปไดด้งัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 6   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 

ท่ี ดา้น 
ระดบัปฏิบติั 

  S.D. ระดบั 
1 ดา้นการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน 3.35 .69 ปานกลาง 
2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 3.40 .65 ปานกลาง 
3 ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้ 3.43 .63 ปานกลาง 
4 ดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา 3.32 .68 ปานกลาง 
5 ดา้นการบริหารจดัการ 3.35 .67 ปานกลาง 
6 ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.36 .63 ปานกลาง 
7 ดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ 3.38 .63 ปานกลาง 
8 ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ 3.43 .63 ปานกลาง 
9 ดา้นการพฒันาทกัษะทางภาษา 3.40 .63 ปานกลาง 
10 ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 3.40 .63 ปานกลาง 
11 ดา้นการสร้างความตระหนกั 3.41 .62 ปานกลาง 
12 ดา้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา 3.43 .62 ปานกลาง 
13 ดา้นการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล 3.42 .62 ปานกลาง 
14 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนกีฬา 3.32 .68 ปานกลาง 
15 ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.35 .69 ปานกลาง 
16 ดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน 3.30 .70 ปานกลาง 
17 ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 3.29 .67 ปานกลาง 
18 ดา้นการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ 3.21 .71 ปานกลาง 
 รวม 3.36 .40 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ การด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการด าเนินงานจะ
เห็นวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้ ดา้นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ดา้นโอกาสทางการศึกษา และค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะชีวติและ
อาชีพ ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ และดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน  
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1.3   จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม   
จากการศึกษาวจิยัเอกสาร การวจิยัส ารวจ และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ สรุปผลการ

สังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามต่อการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวม ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

1.3.1 การสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวม  
ตารางท่ี 7   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวม 

ท่ี ผลการวเิคราะห์ SWOT 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

จุดแขง็    
1 บุคลากรมีความสามารถ    
2 สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ    
3 ภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มีความส าคญัต่อประเทศ     
4 โครงสร้างสถานศึกษาชดัเจนมีภาระงานชดัเจน    
5 ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความทนัสมยั    
จุดอ่อน    
1 โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ    
2 โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ    
3 บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ    
4 การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัเป็นไปอยา่งจ ากดั    
5 มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อย    
6 การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า    
7 งบประมาณงบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งั

ไม่เพียงพอ    
8 ขาดครูเฉพาะทาง    
โอกาส    
1 ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก    
2 นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ี

สถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน    
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ตารางท่ี 7   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวม 

ท่ี ผลการวเิคราะห์ SWOT 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

3 ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพมากข้ึน/ช่วยโรงเรียนท างานไดร้วดเร็ว    

4 ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน    
5 เครือข่ายการท างานทัว่ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้ง

และลึก    
6 การท างานมีกฎหมายรองรับ    
ปัจจยัคุกคาม    
1 ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือในการจดันอ้ยลง    
2 เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง    
3 การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและบุคลากร    
4 ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม    
5 ปัญหาสังคม/อบายมุข/ส่ือไม่สร้างสรรค ์    
6 การด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมายรองรับ    
 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวมเรียงตามล าดบั
ความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1) จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 2) โครงสร้างสถานศึกษา
ชดัเจนมีภาระงานชดัเจน 3) ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความทนัสมยั 4) บุคลากรมี
ความสามารถ และ5) ภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มีความส าคญัต่อประเทศ 

2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ 2) ขาดครูเฉพาะทาง 3) 
งบประมาณงบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งัไม่เพียงพอ 4) มีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายบ่อย 5) โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ 6) 
โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 7) การกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางยงัเป็นไปอยา่งจ ากดั และ 8) การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า 
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3) โอกาส ไดแ้ก่ 1) ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก 2) นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ีสถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน 3) 
ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพมากข้ึน/ช่วย
โรงเรียนท างานไดร้วดเร็ว 4) ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน 5) เครือข่าย
การท างานทัว่ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้งและลึก และ6) การท างานมีกฎหมาย
รองรับ 

4) ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ 1) ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือในการจดันอ้ยลง 2) 
เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง 3) การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้น
งบประมาณและบุคลากร 4) ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม 5) ปัญหาสังคม/
อบายมุข/ส่ือไม่สร้างสรรค ์และ6) การด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมายรองรับ 
 

1.3.2 การสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น 
 
ตารางท่ี 8   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น 
 

ท่ี ผลการวเิคราะห์ SWOT 

แหล่งขอ้มูล 
วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

1) ดา้นการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน    
 จุดแขง็    
1 ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน

ส่วนใหญ่ทราบและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนมากพอสมควร    
2 มีการประชาสัมพนัธ์มาอยา่งต่อเน่ือง    
3 มีการด าเนินการน าร่องในโรงเรียนกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค    
 จุดอ่อน    
1 การจดังบประมาณสนบัสนุนยงัไม่เพียงพอ    
2 บุคลากรยงัความรู้สึกการเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีเนน้ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนั

ของอาเซียน    
3 ขาดความชดัเจนเร่ืองทิศทางหลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเร่ืองความ    
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ตารางท่ี 8   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น 
 

ท่ี ผลการวเิคราะห์ SWOT 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

เช่ือมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)  
 โอกาส    
1 มีความพร้อมดา้นส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในประชาคม

อาเซียน    
2 หน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารสนบัสนุน    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 นโยบายของรัฐบาลยงัไม่แน่นอน    
2) ดา้นการสร้างความตระหนกั    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือ    
2 หน่วยงานทุกระดบั เช่น โรงเรียน เขตพื้นท่ีต่ืนตวัและเตรียมความพร้อม     
 จุดอ่อน    
1 มอบหมายหนา้ท่ีใหโ้รงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ    
 โอกาส    
1 ครู นกัเรียน และบุคลากรกรต่ืนตวัและเห็นความส าคญั     
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ยงัไม่มีความชดัเจนเร่ืองนโยบาย    
3) ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ     
2 โรงเรียนมีการบูรณาการการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง วถีิ

ชีวติประชาธิปไตย และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาหรือ
วฒันธรรม    
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ตารางท่ี 8   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น 
 

ท่ี ผลการวเิคราะห์ SWOT 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

3 โรงเรียนมีแผนงาน/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน เช่น 
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ    

 จุดอ่อน    
1 นกัเรียนยงัมีความพร้อมนอ้ย เช่น ทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อน

บา้น    
2 การสนบัสนุนงบประมาณพฒันาผูเ้รียนไม่เพียงพอ    
 โอกาส    
1 การใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบาย    
2 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการพฒันา    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ความไม่มัน่คงทางการเมืองภายในประเทศ    
4) ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์    
 จุดแขง็    
1 มีการก าหนดวสิัยทศัน์ และเป้าหมายการเสริมสร้างประสบการณ์ชดัเจน    
2 โรงเรียนมีแผนงาน/กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย    
3 ชุมชนมีส่วนร่วมใหก้ารสนบัสนุนมากข้ึน    
 จุดอ่อน    
1 ขาดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียนโดยผา่น

ระบบการศึกษา    
2 แต่ละโรงเรียนยงัมุ่งพฒันาเฉพาะโรงเรียนของตนขาดความร่วมมือกนั

พฒันา    
 โอกาส    
1 มีความใกลเ้คียงกนัดา้นวฒันธรรม    
2 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความสัมพนัธ์กนัดี    
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 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองภายในประเทศไม่เอ้ือใหเ้กิดการเสริมสร้างประสบการณ์     
2 ความไวว้างใจระหวา่งสมาชิกในประชาคมอาเซียนยงัไม่ดีพอ    
5) ดา้นการพฒันาทกัษะทางภาษา    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันาชดัเจน     
 จุดอ่อน    
1 ขาดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนภาษาอาเซียนระดบัโรงเรียน    
2 ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะทางภาษาอยา่งเพียงพอ    
 โอกาส    
1 ประเทศในอาเซียนมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี    
2 มีความพร้อมดา้นนโยบายในระดบัโรงเรียน    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณไม่เพียงพอ    
2 ทิศทางของนโยบายยงัไม่แน่นอน    
6) ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนแต่ละแห่งเห็นความส าคญั    
2 โรงเรียนก าหนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาโดยบูรณาการในกลุ่ม

สาระ    
 จุดอ่อน    
1 ยงัไม่มีความชดัเจนในระดบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั    
2 การพฒันายงัไม่เป็นระบบ เช่น ชาดหลกัสูตรดา้นอาชีพต่างๆ    
 โอกาส    
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1 มีความใกลเ้คียงกนัของวฒันธรรมการเรียนรู้ในภูมิภาค    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ภาครัฐขาดแนวนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว    
7) ดา้นการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ    
 จุดแขง็    
1 มีเป้าหมายการพฒันาระดบัประเทศชดัเจน    
2 โรงเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัในการพฒันาทกัษะชีวติและ

อาชีพ    
 จุดอ่อน    
1 ขาดความพร้อมโดยเฉพาะบุคลากรดา้นอาชีพ    
 โอกาส    
1 มีความหลากหลายของทกัษะชีวติและอาชีพ    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองยงัไม่มัน่คงมีการปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อย    
8) ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีหลกัสูตรอาเซียนศึกษา    
2 โรงเรียนมีความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือพฒันาดา้นหลกัสูตรและ

การเรียนรู้กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนทั้งในระดบัประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน    

 จุดอ่อน    
1 หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้นยงัไม่ไดรั้บ

การจดัท าอยา่งเป็นระบบ    
2 ขาดตระหนกัร่วมถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และความหลากหลายทาง    
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วฒันธรรม  
3 ขาดการเช่ือมโยงระหวา่งทอ้งถ่ิน ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  

และการท างานร่วมกนั     
4 ขาดความร่วมมือกนัของโรงเรียนทั้งในระดบัประเทศและประชาคม

อาเซียน    
 โอกาส    
1 ความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือในภูมิภาค    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองในประเทศยงัไม่มัน่คงท าใหน้โยบายขาดความชดัเจน    
9) ดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้    
 จุดแขง็    
1 บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมดา้นความรู้ในการวจิยัและพฒันา     
2 ครูมีวฒิุทางการศึกษาในระดบัสูง    
 จุดอ่อน    
1 โรงเรียนขาดความร่วมมือกนัในดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทั้งใน

ระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน    
2 ขาดหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัในการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้    
 โอกาส    
1 บุคลากรมีศกัยภาพและความพร้อมดา้นการวจิยั    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ขาดการแลกเปล่ียนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา    
10) ดา้นการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบในระดบัสถานศึกษาชดัเจน     
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2 มีโรงเรียนตน้แบบในการพฒันา    
 จุดอ่อน    
1 ขาดหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและเป็นสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษาและภูมิภาคอาเซียน    
2 ยงัไม่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานในการพฒันาวชิาชีพครูอาเซียน    
3 ขาดความร่วมมือในการจดัการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ    
 โอกาส    
1 โรงเรียนมีความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือทั้งในระดบัสถานศึกษา

และในระดบัภูมิภาคอาเซียน    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองในประเทศยงัไม่มีความมัน่คง    
11) ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    
 จุดแขง็    
1 ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความทนัสมยั    
2 โรงเรียนมีความพร้อมดา้นระบบเทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ต    
 จุดอ่อน    
1 การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า    
2 ขาดความต่อเน่ืองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ     
 โอกาส    
1 ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้ง

กบัศกัยภาพมากข้ึน/ช่วยโรงเรียนท างานไดร้วดเร็ว    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 นโยบายและการเมืองยงัไม่มัน่คง    
12) ดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา    
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 จุดแขง็    
1 มีโรงเรียนตน้แบบอาเซียนศึกษา    
 จุดอ่อน    
1 ยงัไม่มีการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันา

ความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีการศึกษา    

2 ยงัไม่มีการก าหนดแนวทางในการเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาใน
กลุ่มอาเซียน    

3 ยงัไม่มีขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการศึกษา การพฒันา
ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ    

4 ขาดหน่วยงานหรือเจา้ภาพหลกัท่ีรับผดิชอบ    
5 หน่วยงานภาครัฐทั้ง สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการยงัมีมีความชดัเจน

ดา้นทิศทางและนโยบาย    
 โอกาส    
1 โรงเรียนแต่ละแห่งมีความพร้อมในความร่วมมือในระดบัสถานศึกษา 

หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ    
13) ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีความพร้อมในดา้นบุคลากร    
2 มีโรงเรียนตน้แบบอาเซียนศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายภายในประเทศ     
 จุดอ่อน    
1 ขาดความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ การแลกเปล่ียนเยาวชน    
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การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล และการศึกษาตลอดชีวติ 
2 ขาดการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และบุคลากรหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน    

 โอกาส    
1 เครือข่ายการท างานทัว่ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้ง

และลึก    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง    
14) ดา้นโอกาสทางการศึกษา    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีความพร้อมและเขา้ใจการใหโ้อกาสทางการศึกษา    
2 มีการจดัการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึงและการเรียนร่วม    
3 โรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อหลกัการประชาธิปไตยและการเคารพต่อ

หลกัการสิทธิมนุษยชนมากข้ึน    
 จุดอ่อน    
1 โรงเรียนในชนบทมีความพร้อมแต่ยงัขาดทิศทางการสนบัสนุน    
2 ขาดการเขา้ถึงการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม     
3 ขาดการส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตรดา้น

ความเสมอภาคทางเพศในระดบัสถานศึกษา    
 โอกาส    
1 นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ี

สถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน    
 ปัจจยัคุกคาม    
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1 นโยบายและการเมืองในประเทศยงัไม่มัน่คง    
15) ดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน    
 จุดแขง็    
1 มีกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เอ้ือใหเ้กิดความร่วมมือในการขบัเคล่ือนสู่

ความส าเร็จ    
2 โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อม    
3 มีการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมาอยา่งต่อเน่ือง    
 จุดอ่อน    
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะภาวะผูน้ าดา้นพหุ

วฒันธรรม    
2 ขาดหน่วยงานประสานความร่วมมือกนัพฒันาระหวา่งการจดัการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั    
 โอกาส    
1 การท างานมีกฎหมายรองรับ    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมายรองรับ    
16) ดา้นการบริหารจดัการ    
 จุดแขง็    
1 บุคลากรมีความสามารถ    
2 สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ    
3 ภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มีความส าคญัต่อประเทศ    
4 โครงสร้างสถานศึกษาชดัเจนมีภาระงานชดัเจน    
5 หน่วยงานตน้สังกดัมีแนวนโยบายชดัเจน    
 จุดอ่อน    



115 
 

ตารางท่ี 8   ผลการสังเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้น 
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1 โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ    
2 โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ    
3 บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ    
4 การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัเป็นไปอยา่งจ ากดั    
5 มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อย    
6 งบประมาณงบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งั

ไม่เพียงพอ 
 

  
7 ขาดครูเฉพาะทาง    
 โอกาส    
1 ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก    
2 ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือในการจดัการศึกษานอ้ยลง    
2 เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง    
3 การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและบุคลากร    
4 การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและบุคลากร    
5 ปัญหาสังคม/อบายมุข/ส่ือไม่สร้างสรรค ์    
17) ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้    
 จุดแขง็    
1 โรงเรียนมีความหลากหลายเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในดา้นต่างๆ    
2 มีความหลากหลายของสถานประกอบการในชุมชน    
3 โรงเรียนมีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน    
 จุดอ่อน    
1 ขาดแหล่งเรียนรู้ในการพฒันาเยาวชนทุกกลุ่ม    
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2 ขาดความร่วมมือในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ีการศึกษา    

3 ขาดการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั    

4 ขาดขอ้มูลสารสนเทศดา้นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดบัสถานศึกษาและเขต
พื้นท่ีการศึกษา หรือระดบัสพฐ.    

 โอกาส    
1 สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ินมีความพร้อมดา้นแหล่งเรียนรู้ 

และความร่วมมือ    
 ปัจจยัคุกคาม    
1 การเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง    
18) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนกีฬา    
 จุดแขง็    
1 มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาค ทั้งในระดบัผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ    
2 การส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวมีความรวดเร็วและเอ้ือต่อการพฒันาดา้นกีฬา     
3 โรงเรียนมีความพร้อมดา้นบุคลากรกีฬา    
4 โรงเรียนมีสถาบนัหรือโรงเรียนกีฬากระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค    
 จุดอ่อน    
1 ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเยาวชนดา้นกีฬา    
2 ขาดขอ้มูลสารสนเทศดา้นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบักีฬา    
 โอกาส    
1 มีการเติบโตของสโมสรกีฬาของเอกชนต่างๆ อยา่งหลากหลาย    
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 ปัจจยัคุกคาม    
1 ขาดความมัน่คงดา้นการเมืองภายในประเทศ    
 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามรายดา้นเรียงตามล าดบั
ความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1)  ด้านการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัอาเซียน 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน

ส่วนใหญ่ทราบและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนมากพอสมควร 2) มีการประชาสัมพนัธ์มา
อยา่งต่อเน่ือง และ3) มีการด าเนินการน าร่องในโรงเรียนกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค 

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) การจดังบประมาณสนบัสนุนยงัไม่เพียงพอ 2) บุคลากรยงัความรู้สึกการ
เป็นพลเมืองอาเซียนท่ีเนน้ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน และ3) ขาดความชดัเจนเร่ืองทิศทางหลงั
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนเร่ืองความเช่ือมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)  

โอกาส ไดแ้ก่ 1) มีความพร้อมดา้นส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในประชาคม
อาเซียน และ2) หน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารสนบัสนุน 
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาลยงัไม่แน่นอน 

2)  ด้านการสร้างความตระหนัก 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือ และ 2) หน่วยงาน

ทุกระดบั เช่น โรงเรียน เขตพื้นท่ีต่ืนตวัและเตรียมความพร้อม   
โอกาส ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและบุคลากรอ่ืนต่ืนตวัและเห็นความส าคญั  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ มอบหมายหนา้ท่ีใหโ้รงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ  

โอกาส ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน และบุคลากรกรต่ืนตวัและเห็นความส าคญั 
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ยงัไม่มีความชดัเจนเร่ืองนโยบาย 
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3)  ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทั้ง

ทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 2) โรงเรียนมีการบูรณาการการด าเนินชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติประชาธิปไตย และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาหรือ
วฒันธรรม และ3) โรงเรียนมีแผนงาน/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน เช่น ความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) นกัเรียนยงัมีความพร้อมนอ้ย เช่น ทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อน
บา้น และ2) การสนบัสนุนงบประมาณพฒันาผูเ้รียนไม่เพียงพอ  

โอกาส ไดแ้ก่  1) การใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบาย และ2) ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ความไม่มัน่คงทางการเมืองภายในประเทศ 
4) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) มีการก าหนดวสิัยทศัน์ และเป้าหมายการเสริมสร้างประสบการณ์ชดัเจน 

2) โรงเรียนมีแผนงาน/กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ3) ชุมชนมีส่วนร่วมให้
การสนบัสนุนมากข้ึน 

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ขาดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียนโดยผา่นระบบ
การศึกษา และ2) แต่ละโรงเรียนยงัมุ่งพฒันาเฉพาะโรงเรียนของตนขาดความร่วมมือกนัพฒันา   

โอกาส ไดแ้ก่ 1) มีความใกลเ้คียงกนัดา้นวฒันธรรม และ2) ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ความสัมพนัธ์กนัดี  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ 1) การเมืองภายในประเทศไม่เอ้ือใหเ้กิดการเสริมสร้างประสบการณ์ 
และ2) ความไวว้างใจระหวา่งสมาชิกในประชาคมอาเซียนยงัไม่ดีพอ 

5) ด้านการพฒันาทกัษะทางภาษา 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันาชดัเจน  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ขาดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนภาษาอาเซียนระดบัโรงเรียน และ 2) 

ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะทางภาษาอยา่งเพียงพอ  
โอกาส ไดแ้ก่  1) ประเทศในอาเซียนมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี และ2) มีความพร้อม

ดา้นนโยบายในระดบัโรงเรียน 
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณไม่เพียงพอ 2) ทิศทางของ

นโยบายยงัไม่แน่นอน 
 



119 
 

6) ด้านการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนแต่ละแห่งเห็นความส าคญั 2) โรงเรียนก าหนดเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมและพฒันาโดยบูรณาการในกลุ่มสาระ  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ยงัไม่มีความชดัเจนในระดบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 2) การ

พฒันายงัไม่เป็นระบบ เช่น ชาดหลกัสูตรดา้นอาชีพต่างๆ  
โอกาส ไดแ้ก่ มีความใกลเ้คียงกนัของวฒันธรรมการเรียนรู้ในภูมิภาค  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ภาครัฐขาดแนวนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว 
7) ด้านการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) มีเป้าหมายการพฒันาระดบัประเทศชดัเจน 2) โรงเรียนตระหนกัและเห็น

ความส าคญัในการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ ขาดความพร้อมโดยเฉพาะบุคลากรดา้นอาชีพ  
โอกาส ไดแ้ก่ มีความหลากหลายของทกัษะชีวติและอาชีพ  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ การเมืองยงัไม่มัน่คงมีการปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อย 
8)  ด้านหลกัสูตรและการเรียนรู้ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีหลกัสูตรอาเซียนศึกษา 2) โรงเรียนมีความพร้อมในการให้

ความร่วมมือพฒันาดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนทั้งในระดบัประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียน  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้นยงัไม่ไดรั้บ
การจดัท าอยา่งเป็นระบบ 2) ขาดตระหนกัร่วมถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  3) ขาดการเช่ือมโยงระหวา่งทอ้งถ่ิน ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  และการ
ท างานร่วมกนั 4) ขาดความร่วมมือกนัของโรงเรียนทั้งในระดบัประเทศและประชาคมอาเซียน   

โอกาส ไดแ้ก่ ความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือในภูมิภาค  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ การเมืองในประเทศยงัไม่มัน่คงท าใหน้โยบายขาดความชดัเจน 
9) ด้านวจัิยและพฒันาองค์ความรู้ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมดา้นความรู้ในการวจิยัและพฒันา  2) 

ครูมีวฒิุทางการศึกษาในระดบัสูง  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนขาดความร่วมมือกนัในดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทั้งใน

ระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน 2) ขาดหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัในการวจิยัและพฒันาองค์
ความรู้  

โอกาส ไดแ้ก่ บุคลากรมีศกัยภาพและความพร้อมดา้นการวจิยั   
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ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ขาดการแลกเปล่ียนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา 
10) ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นสากล 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบในระดบัสถานศึกษาชดัเจน  2) มีโรงเรียน

ตน้แบบในการพฒันา  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ขาดหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและเป็นสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษาและภูมิภาคอาเซียน 2) ยงัไม่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานในการพฒันาวชิาชีพครู
อาเซียน 3) ขาดความร่วมมือในการจดัการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ  

โอกาส ไดแ้ก่ โรงเรียนมีความพร้อมในการใหค้วามร่วมมือทั้งในระดบัสถานศึกษาและใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียน  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ การเมืองในประเทศยงัไม่มีความมัน่คง 
11) ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความทนัสมยั 2) โรงเรียนมีความ

พร้อมดา้นระบบเทคโนโลยแีละอินเทอร์เน็ต  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า 2) ขาดความต่อเน่ืองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 
โอกาส ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพมากข้ึน/ช่วยโรงเรียนท างานไดร้วดเร็ว  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ นโยบายและการเมืองยงัไม่มัน่คง 
12) ด้านการเปิดเสรีทางการศึกษา 
จุดแขง็ ไดแ้ก่  มีโรงเรียนตน้แบบอาเซียนศึกษา  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ยงัไม่มีการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันา

ความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา 2) ยงัไม่มี
การก าหนดแนวทางในการเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน 3) ยงัไม่มีขอ้ตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ 4) 
ขาดหน่วยงานหรือเจา้ภาพหลกัท่ีรับผดิชอบ 5) หน่วยงานภาครัฐทั้ง สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ยงัมีมีความชดัเจนดา้นทิศทางและนโยบาย 

โอกาส ไดแ้ก่ โรงเรียนแต่ละแห่งมีความพร้อมในความร่วมมือในระดบัสถานศึกษา หรือ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่  ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ 
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13)  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีความพร้อมในดา้นบุคลากร 2) มีโรงเรียนตน้แบบอาเซียน

ศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายภายในประเทศ  
จุดอ่อนไดแ้ก่ 1) ขาดความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ การแลกเปล่ียนเยาวชน

การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล และการศึกษาตลอดชีวติ 2) ขาดการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
สถานศึกษาในประชาคมอาเซียน  

โอกาส ไดแ้ก่ เครือข่ายการท างานทัว่ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้งและลึก  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ การเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง 
14) ด้านโอกาสทางการศึกษา 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีความพร้อมและเขา้ใจการใหโ้อกาสทางการศึกษา 2) มีการจดั

การศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึงและการเรียนร่วม 3) โรงเรียนใหค้วามส าคญัต่อหลกัการ
ประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลกัการสิทธิมนุษยชนมากข้ึน  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนในชนบทมีความพร้อมแต่ยงัขาดทิศทางการสนบัสนุน 2) ขาด
การเขา้ถึงการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม 3) ขาดการส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนว
ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตรดา้นความเสมอภาคทางเพศในระดบัสถานศึกษา  

โอกาส ไดแ้ก่ นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ี
สถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่  นโยบายและการเมืองในประเทศยงัไม่มัน่คง 
15) ด้านกลไกในการขับเคลือ่น 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) มีกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เอ้ือใหเ้กิดความร่วมมือในการขบัเคล่ือนสู่

ความส าเร็จ 2) โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อม 3) มีการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
มาอยา่งต่อเน่ือง  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะภาวะผูน้ าดา้นพหุ
วฒันธรรม 2) ขาดหน่วยงานประสานความร่วมมือกนัพฒันาระหวา่งการจดัการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั  

โอกาส ไดแ้ก่ การท างานมีกฎหมายรองรับ  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่  การด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมายรองรับ  
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16) ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) บุคลากรมีความสามารถ 2) สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

3) ภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มีความส าคญัต่อประเทศ 4) โครงสร้างสถานศึกษา
ชดัเจนมีภาระงานชดัเจน 5) หน่วยงานตน้สังกดัมีแนวนโยบายชดัเจน  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ 2) 
โครงสร้างส่วนกลางซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 3) บุคลากรท างานไม่เตม็
ประสิทธิภาพ 4) การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัเป็นไปอยา่งจ ากดั 5) มีการปรับเปล่ียนนโยบาย
บ่อย 6) งบประมาณงบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งัไม่เพียงพอ 7) ขาด
ครูเฉพาะทาง 

โอกาส ไดแ้ก่  1) ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก 2) ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษามากข้ึน  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่  1) ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือในการจดัการศึกษา
นอ้ยลง 2) เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง 3) การเมืองแทรกแซงการบริหาร
จดัการดา้นงบประมาณและบุคลากร 4) การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและ
บุคลากร 5) ปัญหาสังคม/อบายมุข/ส่ือไม่สร้างสรรค ์

17) ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมีความหลากหลายเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในดา้นต่างๆ 2) มีความ

หลากหลายของสถานประกอบการในชุมชน 3) โรงเรียนมีหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ขาดแหล่งเรียนรู้ในการพฒันาเยาวชนทุกกลุ่ม 2) ขาดความร่วมมือในการ

พฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ีการศึกษา 3) ขาดการประสาน
ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 4) ขาดขอ้มูลสารสนเทศดา้นแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ระดบัสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดบั สพฐ.  

โอกาส ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ินมีความพร้อมดา้นแหล่งเรียนรู้ และ
ความร่วมมือ  

ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ การเมืองภายในประเทศไม่มัน่คง 
18) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกฬีา 
จุดแขง็ ไดแ้ก่ 1) มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาค ทั้งในระดบัผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 2) การส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวมีความ
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รวดเร็วและเอ้ือต่อการพฒันาดา้นกีฬา 3) โรงเรียนมีความพร้อมดา้นบุคลากรกีฬา 4) โรงเรียนมี
สถาบนัหรือโรงเรียนกีฬากระจายอยูใ่นทุกภูมิภาค  

จุดอ่อน ไดแ้ก่ 1) ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเยาวชนดา้นกีฬา 2) ขาดขอ้มูล
สารสนเทศดา้นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบักีฬา  

โอกาส ไดแ้ก่  มีการเติบโตของสโมสรกีฬาของเอกชนต่างๆ อยา่งหลากหลาย  
ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ขาดความมัน่คงดา้นการเมืองภายในประเทศ 

1.4   แนวทางของนโยบาย  
จากการศึกษาวจิยัเอกสาร การวจิยัส ารวจ และการสัมภาษณ์ พบวา่ มีประเด็นยทุธศาสตร์

ในการด าเนินงานสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 18 ประเด็น ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดั
กลุ่มดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการได ้5 ยทุธศาสตร์ 38 แนวทางของนโยบายดงัจะน าเสนอโดยภาพรวม และราย
ดา้นในตารางท่ี 9-10 

1.4.1 การสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวม 
ตารางท่ี 9   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวม  

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

แนวทางของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 
วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

1 เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและ
เจตคติท่ีดี
เก่ียวกบั
อาเซียน 

1) การจดัใหมี้
ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัอาเซียน 
2) การสร้างความ
ตระหนกั 

1) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจต
คติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน และสร้าง
ความตระหนกัของครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชนเพื่อกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน    
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2 พฒันา
ศกัยภาพของ
นกัเรียน
นกัศึกษา และ
ประชาชนให้
มีทกัษะท่ี
เหมาะสม 

3) การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
4) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
5) การพฒันา
ทกัษะทางภาษา 
6) การสร้าง
วฒันธรรมการ
เรียนรู้ 
7) การพฒันา
ทกัษะชีวติและ
อาชีพ 

2) จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรม
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อน
บา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทกัษะและความช านาญการท่ี
สอดคลอ้งกบัการปรับตวั การ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม 
การเพิ่มโอกาสในการหางานท า
ของประชาชน และการพิจารณา
แผนผลิตก าลงัคน 

   
3 พฒันา

มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการ
หมุนเวยีน
ของนกัศึกษา 
และอาจารย์
ในอาเซียน 

8) หลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 
9) การวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ 
10) การจดัการ
ศึกษาใหเ้ป็นสากล 
11) ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) ส่งเสริมการหมุนเวยีนของ
นกัศึกษา ครู และอาจารยใ์น
อาเซียนเพื่อใหมี้การยอมรับใน
คุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัใน
อาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
การแลกเปล่ียนเยาวชนการ
พฒันาระบบการศึกษาทางไกล 
การศึกษาตลอดชีวติ การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทาง
อาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้น
ต่อเน่ืองตลอดจนส่งเสริมและ
เพิ่มพนูความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาของประเทศ
สมาชิกของอาเซียน    
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4 เตรียมความ
พร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษา
ในอาเซียน
เพื่อรองรับ
การกา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

12) การเปิดเสรี
ทางการศึกษา 
13) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 
14) การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษา 
15) กลไกในการ
ขบัเคล่ือน 

4) เปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน
เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย
การจดัท าความตกลงยอมรับร่วม
ดา้นการศึกษา การพฒันา
ความสามารถประสบการณ์ใน
สาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน    

5 พฒันาเยาวชน
เพื่อเป็น
ทรัพยากร
ส าคญัในการ
กา้วสู่
ประชาคม
อาเซียน 

16) การบริหาร
จดัการ 
17) การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 
18) การส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา 

5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาเยาวชนทุกกลุ่มเพื่อเป็น
ทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซีย    
 

   
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ การสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวมเรียงตามล าดบัความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1) เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียนโดยประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน และสร้างความตระหนกัของครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

2) พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมโดยจดัใหมี้
หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความ
ช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวั การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสในการหา
งานท าของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน 

3) พฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียนโดยส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา ครู และอาจารยใ์นอาเซียนเพื่อใหมี้การยอมรับใน
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คุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
การแลกเปล่ียนเยาวชนการพฒันาระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาตลอดชีวติ การอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ืองตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 

4) เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบดว้ยการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถประสบการณ์
ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน 

5) พฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การพฒันาเยาวชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซีย 

1.4.2 การสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ท่ีเขม้แขง็รายดา้น 
 
ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

แนวทางของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 
วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

1 เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและ
เจตคติท่ีดี
เก่ียวกบั
อาเซียน 

1) การจดัใหมี้
ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัอาเซียน 

(1) ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/
วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
ทนัสมยั สามารถใชง้านได้
สะดวกและเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง    

   (2) สร้างความรู้ความเขา้ใจให้
คนไทยทราบวา่การรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้น มีทั้งท่ีเกิด
จากกลไกตลาด ซ่ึงเกิดข้ึนมา    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

แนวทางของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

นานแลว้และท่ีเกิดจากขอ้ตกลง
ระหวา่งรัฐ ในการ
ประชาสัมพนัธ์ 

   (3) สร้างความรู้สึกการเป็น
พลเมืองอาเซียนโดยมุ่งเนน้
ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน 
เช่น ลกัษณะนิสัยท่ีคลา้ยกนั 
วฒันธรรมการกิน เทศกาลท่ี
คลา้ยกนั เร่ืองปัญหาและความ
ทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญร่วมกนั  
ปัญหาหมอกควนั ปัญหาการคา้
มนุษย ์เร่ืองโอกาสและการ
พฒันาศกัยภาพร่วมกนั ทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว     

   (4) ก าหนดทิศทางหลงัเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนเร่ืองความ
เช่ือมโยงอาเซียน (ASEAN 
Connectivity) เร่ืองเศรษฐกิจ
พิเศษตามชายแดนต่างๆ และ
เร่ืองการพฒันา Super cluster 
เพื่อดึงดูดการลงทุนเขา้ไปใน
จงัหวดัท่ีมีความพร้อม    

  2) การสร้างความ
ตระหนกั 

(5) ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและ
การสร้างความตระหนกัใน    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

แนวทางของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัใน
อาเซียน 

   (6) ผลิตส่ือความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเทศในประชาคม
อาเซียน    

2 พฒันา
ศกัยภาพของ
นกัเรียน
นกัศึกษา และ
ประชาชนให้
มีทกัษะท่ี
เหมาะสม 

3) การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

(7) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้น
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และ
เจตคติ เช่น กฎบตัรอาเซียน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทกัษะ
การเรียนรู้และการพฒันาตน 
ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ 
และการด าเนินชีวติตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติ
ประชาธิปไตย สันติวธีิ ความ
รับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน 
ความตระหนกัในความเป็น
อาเซียน ความภูมิใจในความเป็น
ไทยและอาเซียน การยอมรับ
ความแตกต่าง การนบัถือศาสนา    

   (8) พฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อ    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

แนวทางของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

เตรียมความพร้อมในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะ
และความช านาญท่ีสอดคลอ้งกบั
การปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการเพิ่ม
โอกาสในการหางานท าของ
ประชาชน 

  4) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

(9) เสริมสร้างประสบการณ์ องค์
ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน
เพื่อพฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมกบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน    

   (10) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมระหวา่งสมาชิก
อาเซียน โดยผา่นระบบการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมความส าเร็จและ
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศ
สมาชิกท่ีมีวฒันธรรมแตกต่าง
กนั    

  5) การพฒันา
ทกัษะทางภาษา 

(11) ส่งเสริมการเรียนภาษา
อาเซียนและส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนทางภาษา    

   (12) ส่งเสริมการใชแ้ละอนุรักษ์    
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ภาษาทอ้งถ่ิน การใชภ้าษาไทย
อยา่งถูกตอ้งควบคู่กบัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศหลกั รวมทั้ง
การเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนท่ี
เหมาะสม และภาษาประเทศ
เพื่อนบา้นควบคู่กบัการเรียนรู้
วฒันธรรม และสร้างความเขา้ใจ
ในวถีิชีวติของคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

  6) การสร้าง
วฒันธรรมการ
เรียนรู้ 

(13) สร้างความรู้สึกเป็นหน่ึง
เดียวกนั    

  (14) สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีพ    

  7) การพฒันา
ทกัษะชีวติและ
อาชีพ 

(15) พฒันาหลกัสูตรและปรับ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคมโดย
บูรณาการการเรียนรู้ให้
หลากหลายทั้งดา้นวชิาการ
ทกัษะชีวติและนนัทนาการท่ี
ครอบคลุมทั้งศิลปะดนตรีกีฬา
วฒันธรรมศาสนาประชาธิปไตย
ความเป็นไทยและเร่ืองอาเซียน    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
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ยทุธศาสตร์ 
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3 พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการ
หมุนเวยีน
ของนกัศึกษา 
และอาจารย์
ในอาเซียน 

8) หลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 

(16) จดัท า/พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เช่น การรู้จกัอาเซียน 
(Knowing ASEAN) การ
ตระหนกัถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์
และความหลากหลาย (Valuing 
Identity and Diversity) การ
เช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน 
(Connecting Global and Local) 
การส่งเสริมความเสมอภาคและ
ยติุธรรม (Promoting Equity and 
Justice) การท างานร่วมกนัเพื่อ
อนาคตท่ีย ัง่ยนื (Working 
together for a Sustainable 
Future)    

   (17) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและภายใน
อาเซียน รวมทั้งการแลกเปล่ียน
นกัเรียน การพฒันาระบบ
การศึกษาทางไกล    

  9) การวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ 

(18) ร่วมมือกนัท าวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชแ้ละ    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
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ต่อยอดในอนาคต 
   (19) แลกเปล่ียนบุคลากรและ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อ
ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ๆระหวา่ง
สถานศึกษา    

  10) การจดัการ
ศึกษาใหเ้ป็นสากล 

(20) จดัท า/พฒันาหลกัสูตรใหมี้
ความทนัสมยัและเป็นสากล 
เหมาะสมกบับริบทของภูมิภาค
อาเซียน    

   (21) พฒันาเน้ือหาสาระร่วมใน
เร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียน 
เพื่อใชอ้า้งอิงส าหรับการ
ฝึกอบรมและการสอนของครู
อาจารย ์    

   (22) ก าหนดกรอบมาตรฐานใน
การพฒันาวชิาชีพครูอาเซียน    

  11) ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(23 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ    

4 เตรียมความ
พร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษา

12) การเปิดเสรี
ทางการศึกษา 

(24) จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้น
การศึกษา การพฒันา
ความสามารถ ประสบการณ์ใน    
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ตารางท่ี 10   ผลการสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 
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ในอาเซียน
เพื่อรองรับ
การกา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

สาขาวชิาส าคญั ต่างๆ 

   (25) ใหมี้การเทียบโอนหน่วยกิ
ตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน    

 
 
 
 
 

 13) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

(26) ส่งเสริมความร่วมมือกบั
องคก์รระหวา่งประเทศดา้น
การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือ
ขา้มภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาค    

   (27) จดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน    

  14) การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษา 

(28) สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพในชุมชนชนบท    

  (29) ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษา
ส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่า
เทียม รวมทั้งการส่งเสริมการ    
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อาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
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แลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกบัหลกัสูตรดา้นความเสมอ
ภาคทางเพศในโรงเรียน 

  (30) ส่งเสริมใหมี้การจดั
การศึกษาภาคบงัคบั โดย
ปราศจากความเหล่ือมล ้าทาง
สังคม เช้ือชาติ ภูมิประเทศและ
ความบกพร่องทางร่างกาย    

  (31) ใหค้วามส าคญัต่อหลกัการ
ประชาธิปไตยและการเคารพต่อ
หลกัการสิทธิมนุษยชน และ
คุณค่าของสันติภาพ    

  15) กลไกในการ
ขบัเคล่ือน 

(32) ส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อ
น าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย
ดา้นการศึกษาและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (33) ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียนควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริมมิตรภาพและความ
ร่วมมือระหวา่งกนัในภูมิภาค 

   
5 พฒันาเยาวชน

เพื่อเป็น
16) การบริหาร
จดัการ 

(34) เนน้การบริหารจดัการใหม่
ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษา    
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ทรัพยากร
ส าคญัในการ
กา้วสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ในระดบัต่าง ๆ 

   (35) เพิ่มคุณภาพการบริหารจดั
การศึกษา มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติ
และการพฒันาวชิาชีพ    

  17) การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 

(36) พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกลเ้คียง ใหเ้กิดองคค์วามรู้และ
ประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคม
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้ง
ส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้
ร่วมกนั    

   (37) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสถานศึกษา    
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ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกลเ้คียง แลว้จดัท าเอกสาร
เผยแพร่ และพฒันาใหเ้กิดองค์
ความรู้และประสานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันา
แหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

  18) การส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา 

(38) ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
ทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนั
ระดบัภูมิภาค ทั้งในระดบัผูเ้รียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ๆ    

 
จากตารางท่ี 10 พบวา่ การสังเคราะห์แนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็น

ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น เรียงตามล าดบัความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี 

1) เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน ไดแ้ก่ 
(1) ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 

ทนัสมยั สามารถใชง้านไดส้ะดวกและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
(2) สร้างความรู้ความเขา้ใจใหค้นไทยทราบวา่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น มีทั้งท่ี

เกิดจากกลไกตลาด ซ่ึงเกิดข้ึนมานานแลว้และท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหวา่งรัฐ ในการประชาสัมพนัธ์ 
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(3) สร้างความรู้สึกการเป็นพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งเนน้ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน 
เช่น ลกัษณะนิสัยท่ีคลา้ยกนั วฒันธรรมการกิน เทศกาลท่ีคลา้ยกนั เร่ืองปัญหาและความทา้ทายท่ี
ตอ้งเผชิญร่วมกนั  ปัญหาหมอกควนั ปัญหาการคา้มนุษย ์เร่ืองโอกาสและการพฒันาศกัยภาพ
ร่วมกนั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว  

(4) ก าหนดทิศทางหลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเร่ืองความเช่ือมโยงอาเซียน (ASEAN 
Connectivity) เร่ืองเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนต่างๆ และเร่ืองการพฒันา Super cluster เพื่อดึงดูด
การลงทุนเขา้ไปในจงัหวดัท่ีมีความพร้อม 

(5) ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและการสร้างความตระหนกัในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัใน
อาเซียน 

(6) ผลิตส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในประชาคมอาเซียน 
 2)  พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่  

(7) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ เช่น กฎบตัรอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบต่อสังคม ทกัษะ
พื้นฐานต่าง ๆ และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติประชาธิปไตย สันติวธีิ ความ
รับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน ความตระหนกัในความเป็นอาเซียน ความภูมิใจในความเป็นไทย
และอาเซียน การยอมรับความแตกต่าง การนบัถือศาสนา 

(8) พฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น 
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะและความช านาญท่ีสอดคลอ้งกบั
การปรับตวัและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน 

(9) เสริมสร้างประสบการณ์ องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อพฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อม
กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

(10) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียน โดยผา่นระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมความส าเร็จและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกนั 

(11) ส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางภาษา 
(12) ส่งเสริมการใชแ้ละอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งควบคู่กบัการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลกั รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสม และ
ภาษาประเทศเพื่อนบา้นควบคู่กบัการเรียนรู้วฒันธรรม และสร้างความเขา้ใจในวถีิชีวติของคนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
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(13) สร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั 
(14) สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ 
(15) พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่ง

รอบดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคมโดยบูรณาการการเรียนรู้ใหห้ลากหลายทั้งดา้นวชิาการทกัษะชีวติ
และนนัทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะดนตรีกีฬาวฒันธรรมศาสนาประชาธิปไตยความเป็นไทยและ
เร่ืองอาเซียน 

3) พฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน ไดแ้ก่  

(16) จดัท า/พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  เช่น การรู้จกัอาเซียน 
(Knowing ASEAN) การตระหนกัถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity 
and Diversity) การเช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน (Connecting Global and Local) การส่งเสริมความ
เสมอภาคและยติุธรรม (Promoting Equity and Justice) การท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนื 
(Working together for a Sustainable Future) 

(17) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภายใน
อาเซียน รวมทั้งการแลกเปล่ียนนกัเรียน การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล 

(18) ร่วมมือกนัท าวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชแ้ละ
ต่อยอดในอนาคต 

(19) แลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อส่งเสริมการวจิยัและพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ๆระหวา่งสถานศึกษา 

(20) จดัท า/พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล เหมาะสมกบับริบทของ
ภูมิภาคอาเซียน 

(21) พฒันาเน้ือหาสาระร่วมในเร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียน เพื่อใชอ้า้งอิงส าหรับการ
ฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์ 

(22) ก าหนดกรอบมาตรฐานในการพฒันาวชิาชีพครูอาเซียน 
(23) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
4)  เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
(24) จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ใน

สาขาวชิาส าคญั ต่างๆ 
(25) ใหมี้การเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน 
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(26) ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือ
ขา้มภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

(27) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน 

(28) สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในชุมชนชนบท 
(29) ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมการ

แลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตรดา้นความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 
(30) ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาภาคบงัคบั โดยปราศจากความเหล่ือมล ้าทางสังคม เช้ือ

ชาติ ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย 
(31) ใหค้วามส าคญัต่อหลกัการประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน 

และคุณค่าของสันติภาพ 
(32) ส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายดา้นการศึกษาและความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 
(33) ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนควบคู่ไปกบัการส่งเสริม

มิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนัในภูมิภาค 
 5) พฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่  

(34) เนน้การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ  
(35) เพิ่มคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติ

และการพฒันาวชิาชีพ 
(36) พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง ใหเ้กิดองคค์วามรู้และ
ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

(37) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง แลว้จดัท าเอกสารเผยแพร่ 
และพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

(38) ส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนัระดบัภูมิภาค ทั้งในระดบั
ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
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1.5   กลไกของนโยบาย 
จากการศึกษาวจิยัเอกสาร การวจิยัส ารวจ และการสัมภาษณ์ พบวา่ มีประเด็นยทุธศาสตร์

ในการด าเนินงานสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 18 ประเด็น ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดั
กลุ่มดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการได ้5 ยทุธศาสตร์ 35 กลไกของนโยบายโดยภาพรวมและรายดา้น ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 10-11 

1.5.1 การสังเคราะห์กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดย
ภาพรวม 
ตารางท่ี 11 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็โดยภาพรวม 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

1 เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและ
เจตคติท่ีดี
เก่ียวกบั
อาเซียน 

1) การจดัใหมี้
ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัอาเซียน 
2) การสร้างความ
ตระหนกั 

1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
อาเซียนระดบัโรงเรียน หรือ
ระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบั
จงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้และสร้างความตระหนกั
ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้น
รวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและ
ส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

2 พฒันา
ศกัยภาพของ
นกัเรียน

3) การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
4) การเสริมสร้าง

2) สร้างหลกัสูตรฝึกอบรม
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อน
บา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ
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นกัศึกษา และ
ประชาชนให้
มีทกัษะท่ี
เหมาะสม 

ประสบการณ์ 
5) การพฒันา
ทกัษะทางภาษา 
6) การสร้าง
วฒันธรรมการ
เรียนรู้ 
7) การพฒันา
ทกัษะชีวติและ
อาชีพ 

ทกัษะและความช านาญการท่ี
สอดคลอ้งกบัการปรับตวั การ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม 
การเพิ่มโอกาสในการหางานท า
ของประชาชน และการพิจารณา
แผนผลิตก าลงัคน 

3 พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการ
หมุนเวยีน
ของนกัศึกษา 
และอาจารย์
ในอาเซียน 

8) หลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 
9) การวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ 
10) การจดัการ
ศึกษาใหเ้ป็นสากล 
11) ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) จดัท า MOU เพื่อใหมี้การ
ยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการ
ร่วมกนัระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาของประเทศ
สมาชิกของอาเซียน 

   

4 เตรียมความ
พร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษา
ในอาเซียน
เพื่อรองรับ
การกา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

12) การเปิดเสรี
ทางการศึกษา 
13) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 
14) การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษา 
15) กลไกในการ
ขบัเคล่ือน 

4) จดัท า MOU เก่ียวกบัความตก
ลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา 
การพฒันาความสามารถ
ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพ
ส าคญัต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิด
เสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิด
เสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

   



142 
 

5 พฒันาเยาวชน
เพื่อเป็น
ทรัพยากร
ส าคญัในการ
กา้วสู่
ประชาคม
อาเซียน 

16) การบริหาร
จดัการ 
17) การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 
18) การส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา 

5) จดัสร้างศูนยพ์ฒันาการศึกษา 
ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยกี์ฬา
ส าหรับเยาวชนทุกกลุ่มกระจาย
อยูทุ่กประเทศในประชาคม
อาเซียน 

   

 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดย

ภาพรวม เรียงตามล าดบัความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1) เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน โดยสร้างศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน 
เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

2) พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม  
โดยสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและ
ความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวั การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสใน
การหางานท าของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน 

3) พฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน โดยจดัท า MOU เพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  

4) เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยจดัท า MOU เก่ียวกบัความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันา
ความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบั
การเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน  

5) พฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนโดยจดัสร้างศูนย์
พฒันาการศึกษา ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยกี์ฬาส าหรับเยาวชนทุกกลุ่มกระจายอยูทุ่กประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
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1.5.2 การสังเคราะห์กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ในราย
ดา้น 
ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

1 เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและ
เจตคติท่ีดี
เก่ียวกบั
อาเซียน 

1) การจดัใหมี้
ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัอาเซียน 

(1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
อาเซียนระดบัโรงเรียน หรือ
ระดบักลุ่มโรงเรียน เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และ
สร้างความตระหนกัใหบุ้คลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิก
อาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน 
เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดย
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    

   (2) เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึง
มีขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุดา้น
ส่ือสารมวลชน และส่ือสังคม
ออนไลน์ มาแบ่งปันความรู้ 
แนะน าเทคนิค รวมทั้งกลยทุธ์ใน
การประชาสัมพนัธ์อาเซียนผา่น
ส่ือต่างๆ    

   (3) ใชรู้ปแบบท่ีน่าสนใจ สร้าง
ความต่ืนเตน้ การเลือกใชส่ื้อให้    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

ตรงกบักลุ่มเป้าหมายนอกจากน้ี
ควรใชก้ารประชาสัมพนัธ์ ดว้ย
การจดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
เทศกาล มหกรรม การประชุม 
สัมมนา เพื่อขยายผลการ
ประชาสัมพนัธ์ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  2) การสร้างความ
ตระหนกั 

(4) จดังานฉลองวนัอาเซียน ใน
วนัท่ี 8 สิงหาคม ของทุกปี ดว้ย
การจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ร้องเพลงอาเซียน การจดัการ
แข่งขนัตอบปัญหาเก่ียวประวติั
และวฒันธรรมอาเซียน การ
แสดงตราสัญลกัษณ์อาเซียน การ
จดัค่ายเยาวชนอาเซียน การจดั
เทศกาลอาเซียน การประกวด
สุนทรพจน์อาเซียน เป็นตน้    

   (5) มอบรางวลัส าหรับบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สร้างความเขา้ใจอนัดีและการ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบั
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
อาเซียน เช่น โรงเรียนสีเขียวใน
อาเซียน โรงเรียนส่งเสริม    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

สุขภาพอาเซียน เป็นตน้ 
2 พฒันา

ศกัยภาพของ
นกัเรียน
นกัศึกษา และ
ประชาชนให้
มีทกัษะท่ี
เหมาะสม 

3) การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

(6) จดักิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ห็น
ความส าคญัของการเตรียมความ
พร้อมในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน โดยใชกิ้จกรรมท่ี
หลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการ
ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยใีหมี้
ความพร้อมในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง    

   (7) จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติตาม
กรอบท่ีวางไว ้    

  4) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

(8) สร้างค่านิยมร่วมและมรดก
ทางวฒันธรรมอาเซียนใน
หลกัสูตรโรงเรียน รวมทั้งการ
พฒันาการพฒันาศกัยภาพและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน    

  5) การพฒันา
ทกัษะทางภาษา 

(9) จดัวชิาภาษาอาเซียนใหเ้ป็น
วชิาเลือกในการเรียน
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

   (10) จดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
วชิาภาษาองักฤษ โดยค านึงถึง
การสอนภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร    

 
 
 
 
 
 

  (11) จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางภาษาองักฤษส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
การฝึกฝนตนเองใหใ้ช้
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

   
  6) การสร้าง

วฒันธรรมการ
เรียนรู้ 

(12) จดัการศึกษาใหก้บัเด็กทุก
คน อยา่งเท่าเทียมกนั    

  (13) ใชด้นตรีหรือภาพยนตร์เป็น
ส่ือในการพฒันาความสัมพนัธ์
อนัดีและเสริมสร้างความเป็น
หน่ึงเดียวกนั ตลอดจนสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน
ตลอดชีวติ    

  7) การพฒันา
ทกัษะชีวติและ
อาชีพ 

(14) นอ้มน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด ารงชีวติและการประกอบอาชีพ 
ไม่วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งไรในสังคม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 

วจิ
ยัเอ

กส
าร

 

วจิ
ยัส

 าร
วจ

 

กา
รส

ัมภ
าษ
ณ์ 

แนวทางในการปรับตวัให้
สามารถด ารงชีวติไปไดอ้ยา่งไม่
ประมาท เป็นการใหห้ลกัคิดและ
หลกัปฏิบติัแก่ชุมชนไดอ้ยา่ง
แน่นอน 

3 พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการ
หมุนเวยีน
ของนกัศึกษา 
และอาจารย์
ในอาเซียน 
 

8) หลกัสูตรและ
การเรียนรู้ 

(15) ระดมทรัพยากรบุคคลใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ร่วมกนัวางแผนและ
จดัท าหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ตามกรอบสาระส าคญัท่ีวางไว ้

   
   (16) จดัการเรียนรู้โดยให้

ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ    

  9) การวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ 

(17) จดัการประชุมดา้นการวจิยั
ทางการศึกษาในอาเซียน ดว้ย
การส่งเสริมการท าวจิยัร่วมกนั
และการพฒันาดา้นการวจิยัและ
พฒันาในภูมิภาพ เพื่อใหเ้ป็นเวที
ส าหรับนกัวจิยัในการ    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค 

   (18) จดัใหมี้เจา้ภาพหมุนเวยีน
การจดักิจกรรมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน    

  10) การจดัการ
ศึกษาใหเ้ป็นสากล 

(19) จดัท าหลกัสูตรแกนกลาง
หรือหลกัสูตรแม่บท ส าหรับ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหป้ระเทศ
สมาชิกสามารถน าไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
ประเทศตามกรอบมาตรฐานใน
ทุกระดบัและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ    

   (20) จดัหลกัสูตรส าหรับสร้าง
และพฒันาครูอาเซียนภายใต้
กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ร่วมกนั    

   (21) พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเป็นสากล    

  11) ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(22) มีศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล 
การเรียนดว้ยระบบ IT    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 
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4 เตรียมความ
พร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษา
ในอาเซียน
เพื่อรองรับ
การกา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

12) การเปิดเสรี
ทางการศึกษา 

(23) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน 

   
   (24) ใหมี้องคก์รกลางดา้นการ

เทียบโอนหลกัสูตรหรือหน่วยกิ
ตทางการศึกษา    

  13) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

(25) แลกเปล่ียนนกัเรียนหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี    

   (26) จดัใหมี้ระบบถ่ายโอน
นกัเรียนดว้ยการจดัท าระบบ
แสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ี
ก าลงัเปิดสอนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน    

   (27) จดัใหมี้ระบบเทียบโอน
หน่วยกิตทางการศึกษา    

  14) การสร้าง (28) จดัท าหลกัสูตรอาเซียน    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

กลไกของนโยบาย 

แหล่งขอ้มูล 
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โอกาสทาง
การศึกษา 

ศึกษาท่ีบรรจุเน้ือหาดงักล่าวไว้
ในหลกัสูตรโรงเรียน 

  (29) จดัโครงการชุมชนอาเซียน
ส าหรับนกัเรียนอาสาสมคัร เพื่อ
สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ใน
ชนบทและชนพื้นเมืองใน
ประเทศสมาชิก    

  15) กลไกในการ
ขบัเคล่ือน 

(30) มีศูนยแ์กปั้ญหาความ
ขดัแยง้ทางความคิด คุณภาพ
การศึกษา ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมในภูมิภาค    

  

5 พฒันา
เยาวชนเพื่อ
เป็นทรัพยากร
ส าคญัในการ
กา้วสู่
ประชาคม
อาเซียน 

16) การบริหาร
จดัการ 

(31) สร้างระบบการบริหารจดั
การศึกษาดา้นการวางแผน 
(Planning) การอ านวยการ 
(Directing) การน า (Leading) 
และมีการควบคุมก ากบัติดตาม
และประเมินผล (Controlling) 

   
   (32) มีมาตรฐานกลางดา้น

คุณภาพการศึกษา    
  17) การพฒันา

แหล่งเรียนรู้ 
(33) ตั้งศูนยส่์งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดย    
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ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์กลไกการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็รายดา้น 

ท่ี ยทุธศาสตร์ 
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ครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   (34) สร้างระเบียบการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โดยผา่นการศึกษา
ทางไกล การเรียนดว้ยระบบ IT    

  18) การส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา 

(35) จดักิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั    

 
จากตารางท่ี 12 พบวา่ กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็รายดา้น  เรียง
ตามล าดบัความส าคญัโดยวเิคราะห์ค่าความถ่ีจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1) เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน มีกลไกส าคญัคือ 
(1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

(2) เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน และส่ือสังคมออนไลน์ มาแบ่งปันความรู้ แนะน าเทคนิค รวมทั้ง
กลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์อาเซียนผา่นส่ือต่างๆ  

(3) ใชรู้ปแบบท่ีน่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ การเลือกใชส่ื้อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย
นอกจากน้ีควรใชก้ารประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาล มหกรรม การประชุม 
สัมมนา เพื่อขยายผลการประชาสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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(4) จดังานฉลองวนัอาเซียน ในวนัท่ี 8 สิงหาคม ของทุกปี ดว้ยการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การร้องเพลงอาเซียน การจดัการแข่งขนัตอบปัญหาเก่ียวประวติัและวฒันธรรมอาเซียน การแสดง
ตราสัญลกัษณ์อาเซียน การจดัค่ายเยาวชนอาเซียน การจดัเทศกาลอาเซียน การประกวดสุนทรพจน์
อาเซียน เป็นตน้ 

(5) มอบรางวลัส าหรับบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความเขา้ใจอนัดีและ
การสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอาเซียน เช่น โรงเรียนสีเขียวใน
อาเซียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอาเซียน เป็นตน้ 

2) พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม มีกลไกคือ 
(6) จดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ห็นความส าคญัของการเตรียม

ความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการ
ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยใีหมี้ความพร้อมในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

(7) จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติตามกรอบท่ีวางไว  ้

(8) สร้างค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตรโรงเรียน รวมทั้งการ
พฒันาการพฒันาศกัยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

(9) จดัวชิาภาษาอาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน   
(10) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาภาษาองักฤษ โดยค านึงถึงการสอนภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
(11) จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงการฝึกฝนตนเองใหใ้ชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
(12) จดัการศึกษาใหก้บัเด็กทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนั  
(13) ใชด้นตรีหรือภาพยนตร์เป็นส่ือในการพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีและเสริมสร้างความ

เป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนตลอดชีวติ   
(14) นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวติและการประกอบ

อาชีพ ไม่วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรในสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางใน
การปรับตวัใหส้ามารถด ารงชีวติไปไดอ้ยา่งไม่ประมาท เป็นการใหห้ลกัคิดและหลกัปฏิบติัแก่
ชุมชนไดอ้ยา่งแน่นอน 

3) พฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน มีกลไกส าคญัคือ 
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(15) ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัวางแผนและ
จดัท าหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบสาระส าคญัท่ีวางไว้ 

(16) จดัการเรียนรู้โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ 

(17) จดัการประชุมดา้นการวจิยัทางการศึกษาในอาเซียน ดว้ยการส่งเสริมการท าวจิยั
ร่วมกนัและการพฒันาดา้นการวจิยัและพฒันาในภูมิภาพ เพื่อใหเ้ป็นเวทีส าหรับนกัวจิยัในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค 

18) จดัใหมี้เจา้ภาพหมุนเวยีนการจดักิจกรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
(19) จดัท าหลกัสูตรแกนกลางหรือหลกัสูตรแม่บท ส าหรับภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหป้ระเทศ

สมาชิกสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละประเทศตามกรอบมาตรฐานในทุก
ระดบัและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(20) จดัหลกัสูตรส าหรับสร้างและพฒันาครูอาเซียนภายใตก้รอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณร่วมกนั 

(21) พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเป็นสากล 
(22) มีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยผา่น

การศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบ IT 
4) เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีกลไกส าคญัคือ 
(23) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน  
(24) ใหมี้องคก์รกลางดา้นการเทียบโอนหลกัสูตรหรือหน่วยกิตทางการศึกษา  
(25) แลกเปล่ียนนกัเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือภูมิภาค

อ่ืน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 
(26) จดัใหมี้ระบบถ่ายโอนนกัเรียนดว้ยการจดัท าระบบแสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีก าลงั

เปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(27) จดัใหมี้ระบบเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษา 
(28) จดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาท่ีบรรจุเน้ือหาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียน  
(29) จดัโครงการชุมชนอาเซียนส าหรับนกัเรียนอาสาสมคัร เพื่อสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้

ในชนบทและชนพื้นเมืองในประเทศสมาชิก 
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(30) มีศูนยแ์กปั้ญหาความขดัแยง้ทางความคิด คุณภาพการศึกษา ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมในภูมิภาค 

5) พฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีกลไกคือ 
(31) สร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) การอ านวยการ 

(Directing) การน า (Leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (Controlling) 
(32) มีมาตรฐานกลางดา้นคุณภาพการศึกษา 
(33) ตั้งศูนยส่์งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดั

กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
(34) สร้างระเบียบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบ IT 
(35) จดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

 
ตอนที ่2   ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ และการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวม

และรายด้านจากการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder seminar) 
หลงัจากด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 1 โดยผูว้จิยัจดัท าขอ้เสนอชัว่คราวจากงานวจิยั 3 แหล่ง

คือ จากการวจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ เป็นร่างขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ แลว้จดัประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(stakeholder seminar) ประกอบดว้ย กลุ่มผูต้ดัสินใจ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ กลุ่มท่ีเขา้ใจ
ศกัยภาพขององคก์าร และกลุ่มท่ีสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาสนบัสนุนหรือ
คดัคา้นและเหตุผลโครงสร้างองคก์ารทรัพยากร กลไกเชิงยทุธศาสตร์สนบัสนุนผลกระทบท่ี
คาดหวงั/ไม่คาดหวงั ผลกระทบโดยรวมต่อนโยบายอ่ืนและส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติั 
จ านวน 38 คน เพื่อพิจารณาอิงเกณฑ์ความเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได ้(feasible) และการ
ยอมรับ (acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนัดงัสรุปผลท่ีจะน าเสนอในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ความ 
เหมา
ะสม 

ความ 
เป็น 
ไปได ้

การ
ยอม
รับ 

วตัถุประสงค ์    
1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน    
2 เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ี

เหมาะสม    
3 เพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา 

และอาจารยใ์นอาเซียน    
4 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
5 เพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคม

อาเซียน    
แนวทางของนโยบาย    
 แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม    
 1) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจตคติท่ีดี

เก่ียวกบัอาเซียน โดยสร้างความตระหนกัของครู อาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนเพื่อกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน    

 2) จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ปรับตวั การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสในการหา
งานท าของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน    

 3) ส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา ครู และอาจารยใ์นอาเซียน
เพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียนการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ การแลกเปล่ียน
เยาวชนการพฒันาระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาตลอดชีวติ การ    
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ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ความ 
เหมา
ะสม 

ความ 
เป็น 
ไปได ้

การ
ยอม
รับ 

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง
ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา
ของประเทศสมาชิกของอาเซียน 

 4) เปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบดว้ยการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา 
การพฒันาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน    

 5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเยาวชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นทรัพยากร
ส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน    

 แนวทางของนโยบายรายดา้น    
1 ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน    
 1) ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์ท่ี

หลากหลาย ทนัสมยั สามารถใชง้านไดส้ะดวกและเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง    

 2) สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนมี
ทั้งท่ีเกิดจากกลไกตลาด และท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหวา่งรัฐ ในการ
ประชาสัมพนัธ์    

 3) สร้างความรู้สึกการเป็นพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งเนน้ถึงอตัลกัษณ์
ร่วมกนัของอาเซียน เช่น วฒันธรรม หรือปัญหาและความทา้ทายท่ีตอ้ง
เผชิญร่วมกนั  เช่น ปัญหาหมอกควนั ปัญหาการคา้มนุษย ์เร่ืองโอกาส
และการพฒันาศกัยภาพร่วมกนั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     

 4) ก าหนดทิศทางหลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความเช่ือมโยง
อาเซียน (ASEAN Connectivity) เศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนต่างๆ และ    
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ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ความ 
เหมา
ะสม 

ความ 
เป็น 
ไปได ้

การ
ยอม
รับ 

การพฒันา Super cluster เพื่อดึงดูดการลงทุนเขา้ไปในจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อม 

 5) ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและการสร้างความตระหนกัในประเด็นต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวกบัในอาเซียน    

 6) ผลิตส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในประชาคมอาเซียน    
2 ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ี

เหมาะสม 
   

 7) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติ เช่น กฎบตัรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบต่อ
สังคม ทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ และการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติประชาธิปไตย เป็นตน้    

 8) พฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะและความช านาญท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัและ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของ
ประชาชน    

 9) เสริมสร้างประสบการณ์ องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อ
พฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน    

 10) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียน โดย
ผา่นระบบการศึกษาเพื่อความส าเร็จและความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
ประเทศสมาชิกท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั    

 11) ส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนทาง    
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ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ความ 
เหมา
ะสม 

ความ 
เป็น 
ไปได ้

การ
ยอม
รับ 

ภาษา 
 12) ส่งเสริมการใชแ้ละอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน การใชภ้าษาไทยอยา่ง

ถูกตอ้งควบคู่กบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั รวมทั้งการ
เรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อนบา้นควบคู่กบั
การเรียนรู้วฒันธรรม และสร้างความเขา้ใจในวถีิชีวติของคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน    

 13) สร้างเอกลกัษณ์และความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั    
 14) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ    
 15) พฒันาหลกัสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคมโดยบูรณาการการ
เรียนรู้ใหห้ลากหลายทั้งดา้นวชิาการ ทกัษะชีวติ และนนัทนาการท่ี
ครอบคลุมทั้งศิลปะดนตรีกีฬาวฒันธรรมศาสนาประชาธิปไตยความ
เป็นไทย    

3 ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา 
และอาจารยใ์นอาเซียน 

   

 16) พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  เช่น การรู้จกั
อาเซียน (Knowing ASEAN) การตระหนกัถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และ
ความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity) การเช่ือมโยงโลก
และทอ้งถ่ิน (Connecting Global and Local) การส่งเสริมความเสมอ
ภาคและยติุธรรม (Promoting Equity and Justice) การท างานร่วมกนั
เพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนื (Working together for a Sustainable Future)    

 17) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และภายในอาเซียน รวมทั้งการแลกเปล่ียนนกัเรียน และการพฒันา
ระบบการศึกษาทางไกล    
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 18) ร่วมมือดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใชแ้ละต่อยอดในอนาคต    

 19) แลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อส่งเสริมการ
วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ระหวา่งสถานศึกษาในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน    

 20) พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล เหมาะสมกบั
บริบทของภูมิภาคอาเซียน    

 21) พฒันาเน้ือหาสาระร่วมในเร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียน เพื่อใช้
ส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์    

 22) ก าหนดกรอบมาตรฐานในการพฒันาวชิาชีพครูอาเซียน     
 23) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ    
4 ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   

 24) จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ    

 25) ใหมี้การเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน    
 26) ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา 

รวมทั้งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในประชาคมอาเซียน    
 27) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน    

 28) สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในชุมชนชนบท    
 29) ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม    
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รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัหลกัสูตรดา้น
ความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 

 30) ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาภาคบงัคบั โดยปราศจากความเหล่ือม
ล ้าทางสังคม เช้ือชาติ ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย    

 31) ใหค้วามส าคญัต่อหลกัการประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลกัการ
สิทธิมนุษยชน และคุณค่าของสันติภาพ    

 32) ส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายดา้นการศึกษา
และความหลากหลายทางวฒันธรรม    

 33) ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนควบคู่
ไปกบัการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนัในประชาคม
อาเซียน    

5 ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน 

   

 34) เนน้การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในระดบั
ต่าง ๆ    

 35) เพิ่มคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การ
เรียนรู้ตลอดชีวติและการพฒันาวชิาชีพ    

 36) พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหเ้กิดองค์
ความรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั    

 37) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหเ้กิดองค์    
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ความรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

 38) ส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนัระดบั
ประชาคมอาเซียนทั้งในระดบัผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

กลไกของนโยบาย    
 กลไกของนโยบายโดยภาพรวม    
 1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่ม

โรงเรียน และระดบัจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้าง
ความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ    

 2) สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ปรับตวั การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสในการหา
งานท าของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน    

 3) จดัท า MOU เพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนั
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน    

 4) จดัท า MOU เก่ียวกบัความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การ
พฒันาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน    

 5) จดัสร้างศูนยพ์ฒันาการศึกษา ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยกี์ฬาส าหรับ    
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เยาวชนทุกกลุ่มกระจายอยูทุ่กประเทศในประชาคมอาเซียน 
 กลไกของนโยบายรายดา้น    
1 ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน    
 1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่ม

โรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัให้
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    

 2) เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน และส่ือสังคมออนไลน์ 
มาแบ่งปันความรู้ แนะน าเทคนิค รวมทั้งกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์
อาเซียนผา่นส่ือต่างๆ    

 3) ใชรู้ปแบบท่ีน่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ การเลือกใชส่ื้อใหต้รงกบั
กลุ่มเป้าหมายนอกจากน้ีควรใชก้ารประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น เทศกาล มหกรรม การประชุม สัมมนา เพื่อขยายผลการ
ประชาสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    

 4) จดังานฉลองวนัอาเซียน ในวนัท่ี 8 สิงหาคม ของทุกปี ดว้ยการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลงอาเซียน การจดัการแข่งขนัตอบปัญหา
เก่ียวประวติัและวฒันธรรมอาเซียน การแสดงตราสัญลกัษณ์อาเซียน 
การจดัค่ายเยาวชนอาเซียน การจดัเทศกาลอาเซียน การประกวดสุนทร
พจน์อาเซียน เป็นตน้    

 5) มอบรางวลัส าหรับบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีและการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในอาเซียน เช่น โรงเรียนสีเขียวในอาเซียน โรงเรียนส่งเสริม    
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สุขภาพอาเซียน เป็นตน้ 
2 ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ี

เหมาะสม 
   

 6) จดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ห็นความส าคญั
ของการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้
กิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยใีห้
มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    

 7) จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติตามกรอบท่ีวางไว  ้    

 8) สร้างค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตร
โรงเรียน รวมทั้งการพฒันาการพฒันาศกัยภาพและอุปกรณ์การเรียน
การสอน    

 9) จดัวชิาภาษาอาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียน    

 10) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาภาษาองักฤษ โดยค านึงถึงการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั    

 11) จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยเนน้การฝึกฝนตนเองใหใ้ชภ้าษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั    

 12) จดัการศึกษาใหก้บัเด็กทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนั    
 13) ใชด้นตรีหรือภาพยนตร์เป็นส่ือในการพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีและ

เสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้
ใหเ้กิดข้ึนตลอดชีวติ    

 14) นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวติ    
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ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
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เป็น 
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และการประกอบอาชีพ  
3 ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา 

และอาจารยใ์นอาเซียน 
   

 15) ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมกนัวางแผนและจดัท าหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ตามกรอบสาระส าคญัท่ีวางไว  ้    

 16) จดัการเรียนรู้โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ    

 17) จดัการประชุมดา้นการวจิยัทางการศึกษาในอาเซียน ดว้ยการ
ส่งเสริมการท าวจิยัร่วมกนัและการพฒันาดา้นการวจิยัและพฒันาใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อใหเ้ป็นเวทีส าหรับนกัวจิยัในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค    

 18) จดัใหมี้เจา้ภาพหมุนเวยีนการจดักิจกรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน    
 19) จดัท าหลกัสูตรแกนกลางหรือหลกัสูตรแม่บท ส าหรับภูมิภาค

อาเซียน เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบั
บริบทของแต่ละประเทศตามกรอบมาตรฐานในทุกระดบัและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ    

 20) จดัหลกัสูตรส าหรับสร้างและพฒันาครูอาเซียนภายใตก้รอบ
มาตรฐานและจรรยาบรรณร่วมกนั    

 21) พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเป็นสากล    
 22) มีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร    

4 ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ    
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กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 23) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิด
เสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน    

 24) ออกกฎหมายเพื่อใหมี้องคก์รกลางดา้นการเทียบโอนหลกัสูตรหรือ
หน่วยกิตทางการศึกษา    

 25) แลกเปล่ียนนกัเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี     

 26) จดัใหมี้ระบบถ่ายโอนนกัเรียนดว้ยการจดัท าระบบแสดงขอ้มูลดา้น
การศึกษาท่ีก าลงัเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน    

 27) จดัใหมี้ระบบเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษา    
 28) จดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาท่ีบรรจุเน้ือหาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตร

สถานศึกษา    
 29) จดัโครงการชุมชนอาเซียนส าหรับนกัเรียนอาสาสมคัร เพื่อ

สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ในชนบทและชนพื้นเมืองในประเทศสมาชิก    
 30) มีศูนยแ์กปั้ญหาความขดัแยง้ทางความคิด คุณภาพการศึกษา ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมในประชาคมอาเซียน    
5 ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคม

อาเซียน 
   

 31) สร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) การ
อ านวยการ (Directing) การน า (Leading) และมีการควบคุมก ากบั
ติดตามและประเมินผล (Controlling)    

 32) ก าหนดใหมี้มาตรฐานกลางดา้นคุณภาพการศึกษา    
 33) ตั้งศูนยส่์งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก    



166 
 

ตารางท่ี 13  ผลการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและ  
                    รายดา้นจากการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ท่ี ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ความ 
เหมา
ะสม 

ความ 
เป็น 
ไปได ้

การ
ยอม
รับ 

โรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 34) สร้างระเบียบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร    

 35) จดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสมาชิกในประชาคมอาเซียน    

 
จากตารางท่ี 13 พบวา่  กลุ่มผูต้ดัสินใจ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ กลุ่มท่ีเขา้ใจ

ศกัยภาพขององคก์ารและกลุ่มท่ีสามารถคาดคะเนถึงผลกระทบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาสนบัสนุนหรือ
คดัคา้นและเหตุผลโครงสร้างองคก์ารทรัพยากร กลไกเชิงยทุธศาสตร์สนบัสนุนผลกระทบท่ี
คาดหวงั/ไม่คาดหวงั ผลกระทบโดยรวมต่อนโยบายอ่ืนและส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบติั 
พิจารณาอิงเกณฑ์ความเหมาะสม (propriety) ความเป็นไปได ้(feasible) และการยอมรับ 
(acceptable) ในลกัษณะอตัวสิัย (subjectivity) ร่วมกนัไดข้อ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกนัทุกดา้นทั้ง
วตัถุประสงค ์แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าคญัคือ 

1) แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
จดัสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษาตอนตน้โดยเนน้การฟังและการพดู
ภาษาองักฤษ 2) พฒันาครูสอนภาษาองักฤษโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาร่วมกบัชุมชน 3) 
จดัสรรงบประมาณในการพฒันาแต่ละโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

2) กลไกของนโยบายโดยภาพรวม ไดแ้ก่ 1) จดัตั้งศูนยพ์ฒันาภาษาองักฤษและภาษา
อาเซียนใหค้รอบคลุมทุกสถานศึกษา 2) จดัใหมี้เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษทั้งในระดบัสถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดบัจงัหวดั 

  

 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นจากผลการวจิยั
เอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ และ2) ศึกษาผลการคาดคะเน
โอกาสในการปฏิบติั และผลการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยรวมและรายดา้นเก่ียวกบั
วตัถุประสงคส์ภาพปัจจุบนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ปัจจยัคุกคามแนวทาง และกลไกของนโยบาย
เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการวจิยัเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาบริบทเพื่อจดัท าร่าง
ขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการวจิยัเอกสาร (documentary research) การวจิยัเชิงส ารวจ (survey 
research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ (expert in-depth interview) และระยะท่ี 2 เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฉบบัสมบูรณ์อิงเกณฑค์วามเหมาะสม (propriety) ความ
เป็นไปได ้(feasibility) และการยอมรับ (acceptable) โดยการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(stakeholder seminar) สามารถสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
1.    สรุปผลการวจัิย  
 ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ สภาพปัจจุบนั  จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม  แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.1  วตัถุประสงค์  
1.1.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
1.1.2 เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
1.1.3 เพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์นอาเซียน  
1.1.4 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
1.1.5 เพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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 1.2  สภาพปัจจุบัน 
สภาพการด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการด าเนินงานจะเห็นวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและการเรียนรู้ ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์  ดา้นโอกาสทาง
การศึกษา และค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะชีวติและอาชีพ ดา้นการสร้างวฒันธรรม
การเรียนรู้ และดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน 
 1.3  จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคามโดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี 

1.3.1 จุดแขง็ ไดแ้ก่ สถานศึกษามีเครือข่ายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ โครงสร้างสถานศึกษา
ชดัเจนมีภาระงานชดัเจน ส่ือเทคโนโลยท่ีีสถานศึกษาไดรั้บมีความทนัสมยั บุคลากรมีความสามารถ 
และภารกิจของสถานศึกษาเป็นท่ีตระหนกัวา่มีความส าคญัต่อประเทศ 

1.3.2 จุดอ่อน ไดแ้ก่ บุคลากรท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ   ขาดครูเฉพาะทาง  งบประมาณ
งบอุดหนุนนกัเรียนรายบุคคล/ซ่อมแซมอาคาร/ครุภณัฑย์งัไม่เพียงพอ  มีการปรับเปล่ียนนโยบาย
บ่อย โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากไม่พร้อมจดัการศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพ โครงสร้างส่วนกลาง
ซ ้ าซอ้นขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัเป็นไปอยา่ง
จ ากดั และ การใชส่ื้อยงัไม่คุม้ค่า 

1.3.3 โอกาส ไดแ้ก่ ไดรั้บงบประมาณในภาพรวมมาก  นโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงมากข้ึนเนน้การปฏิบติัท่ีสถานศึกษาเนน้คุณภาพส่งเสริมการศึกษาใหเ้ท่าเทียมชดัเจน ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสังคมช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพมากข้ึน/ช่วยโรงเรียน
ท างานไดร้วดเร็ว  ทุกภาคส่วนต่ืนตวั/มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน  เครือข่ายการท างานทัว่
ประเทศจึงมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีกวา้งและลึก และการท างานมีกฎหมายรองรับ 

1.3.4 ปัจจยัคุกคาม ไดแ้ก่ ค่าครองชีพสูงผูป้กครอง/ประชาชนร่วมมือในการจดันอ้ยลง 
เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยเกินไปท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง การเมืองแทรกแซงการบริหารจดัการดา้น
งบประมาณและบุคลากร  ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม   ปัญหาสังคม/อบายมุข/
ส่ือไม่สร้างสรรค ์และการด าเนินการบางเร่ืองยงัขาดกฎหมายรองรับ 
 1.4   แนวทางของนโยบาย  
1.4.1  แนวนโยบายโดยภาพรวม ไดแ้ก่  1) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจต
คติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน โดยสร้างความตระหนกัของครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
นกัศึกษา และประชาชนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  2) จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการ
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ปรับตวั การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน และการ
พิจารณาแผนผลิตก าลงัคน 3) ส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา ครู และอาจารยใ์นอาเซียนเพื่อให้
มีการยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียน 4) เปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยการจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา 
การพฒันาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเยาวชนทุก
กลุ่มเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  6) ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยจดัสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษาตอนตน้โดยเนน้การฟัง
และการพดูภาษาองักฤษ  7) พฒันาครูสอนภาษาองักฤษโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ร่วมกบัชุมชน  และ8) จดัสรรงบประมาณในการพฒันาแต่ละโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  

1.4.2 แนวทางของนโยบายรายด้าน 
1.4.2.1 ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน  ไดแ้ก่  1) 

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั สามารถใช้
งานไดส้ะดวกและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนมีทั้งท่ีเกิดจากกลไกตลาด และท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหวา่ง
รัฐ ในการประชาสัมพนัธ์  3) สร้างความรู้สึกการเป็นพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งเนน้ถึงอตัลกัษณ์
ร่วมกนัของอาเซียน เช่น วฒันธรรม หรือปัญหาและความทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญร่วมกนั  เช่น ปัญหา
หมอกควนั ปัญหาการคา้มนุษย ์เร่ืองโอกาสและการพฒันาศกัยภาพร่วมกนั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว  4) ก าหนดทิศทางหลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความเช่ือมโยงอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) เศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนต่างๆ และการพฒันา Super cluster เพื่อดึงดูด
การลงทุนเขา้ไปในจงัหวดัท่ีมีความพร้อม 5) ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและการสร้างความตระหนกั
ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัในอาเซียน และ6) ผลิตส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

1.4.2.2 ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ 1) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ เช่น กฎบตัรอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบต่อสังคม ทกัษะ
พื้นฐานต่าง ๆ และการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติประชาธิปไตย 
เป็นตน้  2) พฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น 
ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะและความช านาญท่ีสอดคลอ้งกบั
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การปรับตวัและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน  
3) เสริมสร้างประสบการณ์ องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อพฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมกบัการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 4) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียน โดยผา่น
ระบบการศึกษาเพื่อความส าเร็จและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีมีวฒันธรรมแตกต่าง
กนั 5) ส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางภาษา  6) ส่งเสริมการใชแ้ละ
อนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งควบคู่กบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อนบา้นควบคู่กบัการเรียนรู้
วฒันธรรม และสร้างความเขา้ใจในวถีิชีวติของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน  7) สร้างเอกลกัษณ์และ
ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั 8) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ และ9) พฒันาหลกัสูตร
และปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม
โดยบูรณาการการเรียนรู้ใหห้ลากหลายทั้งดา้นวชิาการ ทกัษะชีวติ และนนัทนาการท่ีครอบคลุมทั้ง
ศิลปะดนตรีกีฬาวฒันธรรมศาสนาประชาธิปไตยความเป็นไทย 

1.4.2.3 ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารย์
ในอาเซียน ไดแ้ก่ 1) พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  เช่น การรู้จกัอาเซียน 
(Knowing ASEAN) การตระหนกัถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity 
and Diversity) การเช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน (Connecting Global and Local) การส่งเสริมความ
เสมอภาคและยติุธรรม (Promoting Equity and Justice) การท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนื 
(Working together for a Sustainable Future) 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง 
ๆ ทั้งในประเทศและภายในอาเซียน รวมทั้งการแลกเปล่ียนนกัเรียน และการพฒันาระบบการศึกษา
ทางไกล 3) ร่วมมือดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชแ้ละต่อ
ยอดในอนาคต 4) แลกเปล่ียนบุคลากรและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อส่งเสริมการวจิยัและพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ระหวา่งสถานศึกษาในประเทศและประชาคมอาเซียน 5) พฒันาหลกัสูตรใหมี้
ความทนัสมยัและเป็นสากล เหมาะสมกบับริบทของภูมิภาคอาเซียน 6) พฒันาเน้ือหาสาระร่วมใน
เร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียน เพื่อใชส้ าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์  7) ก าหนด
กรอบมาตรฐานในการพฒันาวชิาชีพครูอาเซียน และ8) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.4.2.4 ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ 1) จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ  2) ใหมี้การเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน  
3) ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
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คุณภาพการศึกษาในประชาคมอาเซียน  4) จดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาในประชาคม
อาเซียน 5) สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในชุมชนชนบท 6) ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษา
ส าหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบั
หลกัสูตรดา้นความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 7) ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาภาคบงัคบั โดย
ปราศจากความเหล่ือมล ้าทางสังคม เช้ือชาติ ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย 8) ให้
ความส าคญัต่อหลกัการประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน และคุณค่าของ
สันติภาพ 9) ส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายดา้นการศึกษาและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และ10) ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน 

1.4.2.5 ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่  1) 
เนน้การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในระดบัต่างๆ  2) เพิ่มคุณภาพการบริหาร
จดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติและการพฒันาวชิาชีพ  3) พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้
ร่วมกนั 4) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในการจดัตั้งส่งเสริมพฒันา
แหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั  และ5) ส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางกีฬา ตลอดจนการแข่งขนัระดบั
ประชาคมอาเซียนทั้งในระดบัผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.5   กลไกของนโยบาย 

1.5.1 กลไกของนโยบายโดยภาพรวม ไดแ้ก่ 1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบั
โรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้างความ
ตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดย
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 2) สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวั การเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรม การเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน และการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน  3) 
จดัท า MOU เพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษาของ
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ประเทศสมาชิกของอาเซียน 4) จดัท า MOU เก่ียวกบัความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การ
พฒันาความสามารถประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 5) จดัสร้างศูนยพ์ฒันาการศึกษา ศูนยก์ารเรียนรู้ 
และศูนยกี์ฬาส าหรับเยาวชนทุกกลุ่มกระจายอยูทุ่กประเทศในประชาคมอาเซียน 6) จดัตั้งศูนย์
พฒันาภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนใหค้รอบคลุมทุกสถานศึกษา และ7) จดัใหมี้เครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทั้งในระดบัสถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดบั
จงัหวดั 

1.5.2 ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน ไดแ้ก่ 1) สร้างศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และ
สร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูล
และส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 2) เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน และส่ือสังคมออนไลน์ มาแบ่งปัน
ความรู้ แนะน าเทคนิค รวมทั้งกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์อาเซียนผา่นส่ือต่างๆ 3) ใชรู้ปแบบท่ี
น่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ การเลือกใชส่ื้อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายนอกจากน้ีควรใชก้าร
ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาล มหกรรม การประชุม สัมมนา เพื่อขยายผล
การประชาสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 4) จดังานฉลองวนัอาเซียน ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
ของทุกปี ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลงอาเซียน การจดัการแข่งขนัตอบปัญหาเก่ียว
ประวติัและวฒันธรรมอาเซียน การแสดงตราสัญลกัษณ์อาเซียน การจดัค่ายเยาวชนอาเซียน การจดั
เทศกาลอาเซียน การประกวดสุนทรพจน์อาเซียน เป็นตน้ 5) มอบรางวลัส าหรับบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความเขา้ใจอนัดีและการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอาเซียน เช่น โรงเรียนสีเขียวในอาเซียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอาเซียน เป็นตน้  
1.5.3 ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 1) จดั
กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อมในการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
ใหมี้ความพร้อมในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  2) จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติตามกรอบท่ีวางไว้ 3) สร้างค่านิยม
ร่วมและมรดกทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตรโรงเรียน รวมทั้งการพฒันาการพฒันาศกัยภาพ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4) จดัวชิาภาษาอาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในการเรียน
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาภาษาองักฤษ โดยค านึงถึงการใช้
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ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 6) จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเนน้การฝึกฝนตนเองใหใ้ชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  7) จดั
การศึกษาใหก้บัเด็กทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนั 8) ใชด้นตรีหรือภาพยนตร์เป็นส่ือในการพฒันา
ความสัมพนัธ์อนัดีและเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนตลอดชีวติ และ9) นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพ  

1.5.4 ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารย์
ในอาเซียน ไดแ้ก่ 1) ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนั
วางแผนและจดัท าหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบสาระส าคญั
ท่ีวางไว ้ 2) จดัการเรียนรู้โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ  3) จดัการประชุมดา้นการวจิยัทางการศึกษาในอาเซียน ดว้ยการ
ส่งเสริมการท าวจิยัร่วมกนัและการพฒันาดา้นการวจิยัและพฒันาในประชาคมอาเซียนเพื่อใหเ้ป็น
เวทีส าหรับนกัวจิยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค   4) จดัใหมี้
เจา้ภาพหมุนเวยีนการจดักิจกรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน  5) จดัท าหลกัสูตรแกนกลางหรือ
หลกัสูตรแม่บท ส าหรับภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบับริบทของแต่ละประเทศตามกรอบมาตรฐานในทุกระดบัและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   6) จดั
หลกัสูตรส าหรับสร้างและพฒันาครูอาเซียนภายใตก้รอบมาตรฐานและจรรยาบรรณร่วมกนั   7) 
พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเป็นสากล และ8) มีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

1.5.5 ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ 1) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน  2) ออกกฎหมายเพื่อใหมี้องคก์รกลางดา้นการเทียบโอนหลกัสูตรหรือหน่วยกิ
ตทางการศึกษา  3) แลกเปล่ียนนกัเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ภูมิภาคอ่ืน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี  4) จดัใหมี้ระบบถ่ายโอนนกัเรียนดว้ยการจดัท าระบบ
แสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ีก าลงัเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน  5) จดัใหมี้ระบบเทียบโอน
หน่วยกิตทางการศึกษา  6) จดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาท่ีบรรจุเน้ือหาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตร
สถานศึกษา  7) จดัโครงการชุมชนอาเซียนส าหรับนกัเรียนอาสาสมคัร เพื่อสนบัสนุนศูนยก์าร
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เรียนรู้ในชนบทและชนพื้นเมืองในประเทศสมาชิก และ8) มีศูนยแ์กปั้ญหาความขดัแยง้ทาง
ความคิด คุณภาพการศึกษา ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสังคมในประชาคมอาเซียน 

1.5.6 ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 1) 
สร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) การอ านวยการ (Directing) การน า 
(Leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (Controlling) 2) ก าหนดใหมี้มาตรฐาน
กลางดา้นคุณภาพการศึกษา 3) ตั้งศูนยส่์งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   4) สร้างระเบียบการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยผา่นการศึกษาทางไกล 
การเรียนดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  และ5) จดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
 
2.  อภิปรายผล  
 จาก ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ และผลการ
คาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็มีขอ้คน้พบส าคญัและมีประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  
 2.1  แนวทางของนโยบาย 
 2.1.1  โดยภาพรวม  พบวา่ แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน โดยสร้างความตระหนกัของครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากความตระหนกัรู้ (awareness) ในประชาคมอาเซียนจะเนน้ท่ีความตระหนกัรู้ทางสังคม 
(social awareness) ซ่ึงเป็นความสามารถในการแสดงออกถึงการรับรู้เก่ียวกบัตนเองวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การแสดงพฤติกรรมอยา่งเหมาะสมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตนเองกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ความตระหนกัรู้ทาง
สังคมจะมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจคนในสังคม และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมได ้บุคคลท่ีมีความ
ตระหนกัรู้ทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากสังคม สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
กิจกรรมของสังคม และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งปกติ ในทางตรงขา้ม บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องในดา้นความตระหนกัรู้ทางสังคม พฤติกรรมอาจไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ๆ ไป แต่
จะขาดทกัษะการเขา้ใจทางสังคม ทกัษะความรู้สึกไวต่อสังคม และทกัษะการส่ือสาร ท าใหข้าดการ
ไตร่ตรองพิจารณารอบคอบก่อนแสดงพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถเขา้ใจปฏิกิริยาการแสดงออก
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หรือพฤติกรรมของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมว้า่บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจท่ีดีในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมนั้นๆ นอกจากน้ี บุคคลท่ีไม่สามารถรับรู้หรือขาดความตระหนกัรู้ทางสังคม จะไม่ค่อยมี
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ขาดทกัษะและไหวพริบ (tact) ในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
ซ่ึงแตกต่างจากบุคคลท่ีมีความตระหนกัรู้ทางสังคมท่ีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม 
ในการสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม และบุคคลท่ีขาดความตระหนกัรู้ทางสังคมจะกระท าส่ิงต่างๆ 
โดยขาดการย ั้งคิดอนัเป็นผลใหเ้กิดปัญหาในสังคมตามมาอีกมากมาย (ประภสัสร์ เทพชาตรี , 2554a) 
ในขณะเดียวกนัการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบนั้นจะช่วยใหเ้ขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสาระส าคญัของอาเซียนซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัซ่ึง
จะน าไปสู่การใหค้วามร่วมมือและลงมือปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจจะน าไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555); ASEAN Secretariat (2009a) กล่าวถึง การ
เผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของทุก
ฝ่ายไม่วา่จะเป็นครูบุคลากรทางการศึกษานกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 นั้น ส่ิงท่ีตอ้งค านึงอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสร้างส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบความเคล่ือนไหวระหวา่งสถานศึกษาใหห้ลากหลายช่องทาง การใหค้วามรู้
ดา้นอาเซียน เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และการปกครองของแต่
ละประเทศเพื่อการเรียนรู้และเขา้ใจอนัจะน าไปสู่การใหค้วามร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพฒันา
นัน่เอง นอกจากน้ี การเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อสร้างความ
ตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษานกัเรียนนกัศึกษาและ
ประชาชนเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 
2557; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555) 
  2.1.2  ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน พบวา่ 
แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์
ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั สามารถใชง้านไดส้ะดวกและเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความหลากหลาย ความทนัสมยัของส่ือและช่องทางการส่ือสารเป็น
หวัใจส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเขา้ถึงผูรั้บขอ้มูลข่าวสารจะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารและผูรั้บพึงพอใจ นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ใหค้รู บุคลการทางการศึกษา ผูเ้รียน ประชาชน 
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งในดา้นดา้น
การศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และการปกครอง สอดคลอ้งกบั AUN-ASEAN 
University Network (2012) ซ่ึงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบขององคก์รรัฐมนตรีรายสาขา (ASEAN 
SECTORAL MINISTERS BODIES) ในเสาหลกัดา้นสังคมและวฒันธรรมแผนปฏิบติัการ
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ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาของอาเซียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานใน 5 ดา้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในความเป็นอาเซียนผา่นส่ือท่ีหลากหลายช่องทาง 
  นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา (2557); ศูนยอ์าเซียนศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ก); ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ข)ไดเ้ขา้
ร่วมเป็นภาคีองคก์รสมาชิกสภาครูอาเซียน โดยร่วมกบัองคก์รครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ 
โดยก าหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมท่ีเขม้แขง็ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน
โดยมุ่งส่งเสริม เช่น การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้นัสมยั เพื่อผลกัดนั
และขบัเคล่ือนใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยใหป้ระเทศไทย พน้จาก
วกิฤตและส่งผลใหป้ระเทศสามารถกา้วต่อไปอยา่งมีศกัด์ิศรีเทียบเท่าอารยประเทศ 
  2.1.3  ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ี
เหมาะสม พบวา่ แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
และเจตคติ เช่น กฎบตัรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน ทกัษะ
พลเมือง/ความรับผดิชอบต่อสังคม ทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ และการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วถีิชีวติประชาธิปไตย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก คุณลกัษณะท่ีเป็นเป้าหมายส าคญั
ของผูเ้รียนจะช่วยใหส้ามารถก าหนดแนวทางพฒันาไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีทกัษะท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการหรือเป็นเอกลกัษณ์ของประชาคมอาเซียนจะสนบัสนุนใหเ้กิดการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข สอดคลอ้งกบัศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ก); ศูนยอ์าเซียนศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ข); ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2558 ค) ท่ี
กล่าวถึงรายละเอียดของ 3 เสาหลกัอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค เพื่อใหป้ระเทศใน
ภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และสามารถแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ โดยสันติวธีิ อาเซียนจึง
ไดจ้ดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community Blueprint) โดยเนน้ใน 3 ประการคือ ประการแรก การมีกฎเกณฑแ์ละค่านิยมร่วมกนั 
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะร่วมกนัท าเพื่อสร้างความเขา้ใจในระบบสังคมวฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพฒันาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกนั 
เช่น หลกัการประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม การต่อตา้นการทจริต การส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นตน้  
ประการท่ีสอง ส่งเสริมความสงบสุขและรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาความมัน่คงส าหรับ
ประชาชนท่ี ครอบคลุมในทุกดา้นครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในรูปแบบเดิม 
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มาตรการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและการระงบัขอ้พิพาท โดยสันติเพื่อป้องกนัสงครามและให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูด่ว้ยกนั โดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง และขยายความร่วมมือ
เพื่อต่อตา้นภยัคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อตา้นการก่อการร้าย อาชญากรรมขา้มชาติต่างๆ เช่น 
ยาเสพติด การคา้มนุษย ์ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนัและจดัการภยัพิบติัและภยั
ธรรมชาติ และประการท่ีสาม การมีพลวตัและปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาท
ของอาเซียนในความร่วมมือระดบัภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน+3 กบัจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็กบัมิตรประเทศและองคก์าร
ระหวา่งประเทศ เช่น สหประชาชาติ 
  2.1.4  ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา 
และอาจารยใ์นอาเซียน พบวา่ แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา  เช่น การรู้จกัอาเซียน (Knowing ASEAN) การตระหนกัถึงคุณค่าของอตั
ลกัษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity) การเช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน 
(Connecting Global and Local) การส่งเสริมความเสมอภาคและยติุธรรม (Promoting Equity and 
Justice) การท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนื (Working together for a Sustainable Future) ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายของผูเ้รียนโดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
หมุนเวยีนของนกัศึกษาและครูอาจารย์ ในอาเซียน รวมทั้งใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการ
ร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปล่ียน
เยาวชน การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่งเสริมและ
ปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2557; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2557); ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556); ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2555) ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงอาเซียนใหไ้ดค้วามส าคญั คือการพฒันาหลกัสูตรและส่ือ
เก่ียวกบัอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน การจดัตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษา(area  based  หรือ function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียนและสิงคโปร์ โครงการ
แลกเปล่ียนกบั Institute Of Technical Education Collage East, Singapore  โครงการพฒันาโรงเรียน
เทคนิคลาว แลกเปล่ียนนกัศึกษาทวภิาคี ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงกบับรูไน โรงเรียน
พระราชทานฯ วทิยาลยัก าปงเฌอเตียลกมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศ
อินโดนีเซีย 
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  2.1.5  ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้น
การศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
กา้วไปสู่อตัลกัษณ์หรือความเป็นหน่ึงเดียวของอาเซียนตอ้งอาศยักระบวนการความร่วมมือของ
สมาชิกในประชาคมอาเซียน ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ค); ศูนยอ์าเซียน
ศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ง) และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) ท่ีได้
มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการอุดมศึกษา และการจดัท ายทุธศาสตร์ดา้นการอุดมศึกษาอาเซียนโดยได้
ก าหนดกิจกรรมภายใตโ้ครงการ Education Hub เพื่อความเขม้แขง็และรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน มีจุดเนน้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา(area  based  หรือ 
function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียน) แหล่งเรียนรู้ของภูมิภาคแก่ภาคเอกชนและตั้งเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซียน (AUN-ASEAN University Network) (2012)ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนไดมี้มติ
จดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK AUN) ข้ึนเพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาคและสร้างความส านึกในความเป็นอาเซียนข้ึนโดยฝ่ายกลไกความ
ร่วมมือทางดา้นอุดมศึกษาไดมี้การลงนามความตกลงเพื่อการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน
ข้ึน 2 ฉบบั คือ กฎบตัรเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (Charter of The ASEAN University 
Network) และขอ้ตกลงร่วมในการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน(Agreement on the 
Establishment of the ASEAN University Network) นอกจากน้ีไดมี้การพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
อาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน (ประเวศ วะสี, 2557; ชินวรณ์บุณยเกียรติ, 2552; 
สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  
  2.1.6  ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
พบวา่ แนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ  เนน้การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษา
ในระดบัต่าง ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การบริหารจดัการเป็นกระบวนการด าเนินงานใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ามบทบาทหนา้ท่ี ดงันั้น การบริหารจดัการจึงช่วยเอ้ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานทุกๆ ดา้นท่ีจะตอ้งด าเนินงานอยา่งเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การอ านวยการ การน า 
และการก ากบัติดตาม ทั้งน้ีเพื่อเตรียมเขา้สู่อาเซียนใหเ้ป็นไปดว้ยความราบร่ืนและบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555); ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2557); สุนทรี  วรรณไพเราะ (2555) ท่ีใหท้ศันะวา่
การเพิ่มคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการ
พฒันาวชิาชีพจะช่วยสร้างเสริมใหก้ารด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอยา่ง
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ดีตามกรอบการด าเนินงานของประชาคมอาเซียนโดยตอ้งอาศยัการวางแผน (planning) การ
อ านวยการ (directing) การน า (leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล 
(controlling) เช่น มีโครงการ Education Hub School และด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN 
(Sister/Partner  School และ Buffer School)โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้เกษตรนานาชาติ จดัการ
เรียนการสอนบริการสังคมร่วมกบันกัศึกษาสิงคโปร์ โครงการแลกเปล่ียนกบั Institute of Technical 
Education Collage East, Singapore เป็นตน้ 
 2.2  กลไกของนโยบาย 
  2.2.1  โดยภาพรวม พบวา่ กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ สร้างศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน 
เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการรวมกลุ่มกนั
เป็นประชาคมอาเซียนท่ีมาจากประเทศท่ีมีความหลากหลายทั้งศกัยภาพท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น 
วฒันธรรม ภาษา หรือศาสนาจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีศูนยข์อ้มูลกลางท่ีสามารถเขา้ถึงหรือ
แลกเปล่ียนดา้นขอ้มูลข่าวสารกนั ดงันั้น การมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารส าหรับเป็นพื้นท่ีท่ีใชจ้ดัวางระบบ
ประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์รร่วมกนั โดยมากผูใ้ชง้านหรือ
ผูรั้บบริการจะเช่ือมต่อมาใชบ้ริการผา่นระบบเครือข่ายท่ีมาจากภายนอก Data Center จึงเปรียบได้
กบัสมองขององคก์รท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ Data Center ใหเ้ป็นจุดศูนยก์ารเช่ือมต่อและส่ือสารถึง
กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งค านึงถึงความมีเสถียรภาพ ความพร้อมใชง้าน การบ ารุงรักษา  
ความเหมาะสมในการลงทุน ความปลอดภยั และการรองรับการขยายในอนาคตอีกดว้ย สอดคลอ้ง
กบัศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ก); ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (2558 ค); ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ง) ท่ีกล่าวถึงความ
จ าเป็นของการมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารกลางในภูมิภาคอาเซียนวา่ ส่ิงส าคญัเร่งด่วนท่ีอาเซียนตอ้ง
ตระหนกัคือการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลกลางอาเซียนส าหรับการส่ือสารขอ้มูลเพื่อประโยชน์และความ
ร่วมมือกนัด าเนินงานในทุกเร่ืองทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 
  นอกจากน้ี ในสถานการณ์ยคุโลกาภิวตัน์ ประเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการ
แข่งขนัระหวา่งประเทศค่อนขา้งสูง การสร้างภูมิคุม้กนัใหป้ระเทศสามารถปรับตวัรองรับ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื ใหเ้ศรษฐกิจเติบโต
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวตอ้งอาศยัทั้งความรู้และความกา้วหนา้ทาง
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เทคโนโลยเีป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน ดงันั้น การท าวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างและสะสมองค์
ความรู้ใหท้นัสมยัตลอดเวลาและมีการใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนยอ่มเกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาในภาพรวมจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัและก าหนดเป็นนโยบายท่ี
สามารถแปลงไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (กรมอาเซียน, 2551) 
  2.2.2  ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน พบวา่ 
กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่ม
โรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมาชิกอาเซียนในทุก ๆ ดา้นรวมทั้งใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียน เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสารโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การมีศูนยข์อ้มูลกลางแลว้การมีศูนยข์อ้มูลในระดบัปฏิบติัหรือระดบัทอ้งถ่ินนั้นเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นในการเป็นเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารเช่ือมต่อศูนยข์อ้มูลกลางเพื่อการบริหารจดัการ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบัประเวศ วะสี (2557); ชินวรณ์  บุณยเกียรติ (2552); สุนทรี
วรรณไพเราะ (2555) ใหแ้นวคิดการพฒันาไวส้อดคลอ้งกนัวา่ควรการพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
อาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน และASEAN Secretariat. (2009e) ท่ีกล่าวถึงเครือข่าย 
(network) วา่เป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสาร
ร่วมกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัมี
องคป์ระกอบส าคญัอยูอ่ยา่งนอ้ย 7 อยา่งดว้ยกนั คือ มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกนั (common 
perception)การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (common vision)มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(mutual interests/benefits)การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders 
participation)มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (complementary relationship)มีการเก้ือหนุนพึ่งพากนั 
(interdependent)และมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน (interaction) 
  2.2.3  ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ี
เหมาะสม พบวา่ กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ จดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนให้
เห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชกิ้จกรรมท่ี
หลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยใีหมี้ความพร้อมในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย นบัเป็นกา้วส าคญัท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สังคมไทยก าลงัต่ืนตวัอยา่งมาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนต่างหนัมาพฒันาศกัยภาพและด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนโดยก าหนดกรอบการด าเนินเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และ
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ร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน  และระหวา่งประเทศอาเซียน กบัประเทศคู่เจรจาอ่ืนๆ ของ
อาเซียน ยทุธศาสตร์ส าคญั คือการเสริมสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียน 
(ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, 2557) สอดคลอ้งกบั 
(ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2554a) ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558 ก); ศูนยอ์าเซียน
ศึกษา มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ (2558 ค) ท่ีกล่าวถึงการจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัโดย
ใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ รวมถึงการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยใีหมี้ความพร้อมในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองวา่กิจกรรมดงักล่าวตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความตอ้งการและจ าเป็นของ
ผูเ้รียนดว้ย นอกจากน้ี ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชส่ื้อใหส้อดคลอ้งกบัวยัหรือวฒิุภาวะผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยจึง
จะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.2.4  ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา 
และอาจารยใ์นอาเซียน พบวา่ กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัวางแผนและจดัท าหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ตามกรอบสาระส าคญัท่ีวางไว  ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก หลกัสูตรเป็นกลไกส าคญัท่ี
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงการพฒันามาตรฐานเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการ
หมุนเวยีนของนกัศึกษาและอาจารยใ์นอาเซียนใหเ้กิดประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีการสร้าง
หลกัสูตรเพื่อเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่มาตรฐานดงักล่าว สอดคลอ้งกบัวชิยั วงษใ์หญ่  (2554); ธ ารง  
บวัศรี (2532) ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตรมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการจดัการศึกษาของประเทศใน
ระดบัและประเภทต่างๆ ตั้งแต่การจดัการศึกษาผูเ้รียนก่อนวยัเรียน การประถมศึกษาการ
มธัยมศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั้งการ
ฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหค้วามมุ่งหมายของการจดั
การศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 1) หลกัสูตรเป็นส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยมีรายละเอียดท่ีบ่งช้ีวา่ผูเ้รียนควรเรียนรู้อะไร  มี
เน้ือหาสาระมากนอ้ยเพียงไร ควรไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ทกัษะในดา้นใด และควรมีพฒันาการทั้งใน
ส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยา่งไร 2) หลกัสูตรเป็นเคร่ืองช้ีน าทางหรือเป็น
บทบญัญติัของรัฐในการจดัการศึกษาเพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาน าไปปฏิบติั 
และเป็นแผนหรือแนวทางในการจดัการศึกษาของชาติใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายและนโยบาย  3) 
หลกัสูตรเป็นหลกัและเป็นแนวทางในการวางแผนวชิาการ การจดัการ การบริหารการศึกษา การ
สรรหาและการพฒันาบุคลากร การจดัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ นวตักรรมการเรียนการสอน 
งบประมาณ อาคารสถานท่ีซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัของหลกัสูตร 4) หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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และคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ิน 5) ระบบหลกัสูตรจะก าหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายเน้ือหาสาระ แนว
ทางการจดัประสบการณ์ การเรียนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผล ส าหรับการจดั
การศึกษาของผูส้อนและผูบ้ริหาร และ6) หลกัสูตรจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทิศทางการพฒันาทพัยากร
มนุษยใ์หมี้คุณภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาสังคมของประเทศ 
  2.2.5  ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่
กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอ้ตกลงความร่วมมือเป็นพนัธ
สัญญาท่ีประเทศอาเซียนตอ้งร่วมมือกนัใหเ้กิดเครือข่ายซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นการศึกษาท่ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้บางส่วน สอดคลอ้งกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย การ
ประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการอุดมศึกษา และการจดัท ายทุธศาสตร์
ดา้นการอุดมศึกษาอาเซียนโดยไดก้ าหนดกิจกรรมภายใตโ้ครงการ Education Hub เพื่อความ
เขม้แขง็และรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเนน้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จดัตั้ง
ศูนยอ์าเซียนศึกษา (area  based  หรือ function  based  หรือวา่ดว้ยองคก์รอาเซียน) แหล่งเรียนรู้ของ
ภูมิภาคแก่ภาคเอกชนและตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (AUN-ASEAN University Network) 
(2012)ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนไดมี้มติจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (ASEAN 
UNIVERSITY NETWORK AUN) ข้ึนเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาคและสร้างความส านึก
ในความเป็นอาเซียนข้ึนโดยฝ่ายกลไกความร่วมมือทางดา้นอุดมศึกษาไดมี้การลงนามความตกลง
เพื่อการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนข้ึน 2 ฉบบั คือ กฎบตัรเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน 
(Charter of The ASEAN University Network) และขอ้ตกลงร่วมในการจดัตั้งเครือข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซียน(Agreement on the Establishment of the ASEAN University Network) นอกจากน้ีไดมี้การ
พฒันาเครือข่ายโรงเรียนอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน (ประเวศ วะสี, 2557; 
ชินวรณ์  บุณยเกียรติ, 2552; สุนทรีวรรณไพเราะ, 2555)  
 2.2.6  ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ 
กลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ สร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) การ
อ านวยการ (Directing) การน า (Leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล 
(Controlling) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมี
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แนวทางปฏิบติัหรือแนวทางการด าเนินงานอยา่งชดัเจนเขา้ใจตรงกนัแลว้ยอ่มน าไปสู่ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของงานในท่ีสุด สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการให้
ความส าคญักบัการวางแผน (planning) การอ านวยการ (directing) การน า (leading) และมีการ
ควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (controlling) เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555; ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั, 2557; สุนทรี  วรรณไพเราะ, 2555)   นอกจากน้ี ระบบการบริหารยงัมี
ประโยชน์ภายต่อองคก์าร  คือ 1)  มีระบบการจดัการเอกสาร ดีข้ึนสามารถลดขั้นตอนการท างานท่ี
ซ ้ าซอ้นหลกัฐาน     2) บุคลากรมีความใส่ใจต่อการท างานมากข้ึนเพราะการท างานจะตอ้งมีร่องรอย
หลกัฐาน 3) ระบบมีการทวนสอบความผดิพลาดท าใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
4)  การท างานมีระบบและมีคุณภาพ  ลดค่าใชจ่้ายเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
และยงัมีประโยชน์ภายนอกองคก์าร คือ ลูกคา้หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนไดส่้วนเสียท่ีมาปฏิสัมพนัธ์กบั
องคก์าร มีความพึงพอใจในการใหก้ารบริการ และเป็นกลวธีิ (Tactic) ในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขนัทางตลาดท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรับ 
 

3.  ข้อเสนอแนะ 
 จาก ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ และผลการ
คาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
เขม้แขง็มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปน้ี ดงัน้ี  

3.1   ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 3.1.1   สภาพปัจจุบนั พบวา่ การด าเนินงานในสถานศึกษาเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ท่ีเขม้แขง็โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการด าเนินงานจะ
เห็นวา่มีค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะชีวติและอาชีพ ดา้นการสร้างวฒันธรรมการ
เรียนรู้ และดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน ดงันั้น สถานศึกษาจึงควรใหค้วามส าคญัดา้นดงักล่าวใหม้าก
ยิง่ข้ึน 
 3.1.2   ผลจากการวเิคราะห์ SWOT พบวา่ จุดอ่อนในภาพรวมท่ีส าคญัคือ บุคลากรท างาน
ไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงันั้น สถานศึกษาจึงควรใหค้วามส าคญัโดยก ากบัติดตามหรือหามาตรการ
ส่งเสริม กระตุน้ จูงใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 3.1.3    แนวด าเนินการของนโยบาย ควรใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอแนะทุกขอ้ท่ีเป็นผลจาก
การวจิยั เพื่อพฒันาความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษา โดยเฉพาะแนว
ด าเนินการท่ีมีค่าความถ่ีสูงในล าดบัตน้ๆ โดยภาพรวมและรายดา้น ดงัน้ี 
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 3.1.3.1  โดยภาพรวม ไดแ้ก่ 1) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สร้างเจตคติ
ท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 2) จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น และทกัษะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ3) ส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา ครู และอาจารยใ์นอาเซียน 
 3.1.3.2  ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน  ไดแ้ก่ 1) 
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชส่ื้อ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั  2) สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน  และ3) สร้างความรู้สึกการเป็น
พลเมืองอาเซียนโดยมุ่งเนน้ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน 
 3.1.3.3  ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ 1) ก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 2) พฒันาทกัษะท่ีเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และ3) เสริมสร้างประสบการณ์ องคค์วามรู้ท่ี
จ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนเพื่อพฒันาศกัยภาพใหพ้ร้อมกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 3.1.3.4  ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และ
อาจารยใ์นอาเซียน ไดแ้ก่ 1) พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  2) ส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภายในอาเซียน รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนนกัเรียน และการพฒันาระบบการศึกษาทางไกล และ3) ร่วมมือดา้นวจิยัและพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชแ้ละต่อยอดในอนาคต  
 3.1.3.5  ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ 1) จดัท าขอ้ตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวชิาส าคญัต่างๆ 2) ใหมี้การเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียน 
และ3) ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
 3.1.3.6  ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 1) 
เนน้การบริหารจดัการใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ  2) เพิ่มคุณภาพการ
บริหารจดัการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังาน การเรียนรู้ตลอดชีวติและการพฒันาวชิาชีพ  และ3) 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.1.4  กลไกของนโยบาย ควรใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอแนะทุกขอ้ท่ีเป็นผลจากการวจิยั 
เพื่อใหมี้ผลต่อการน าแนวการด าเนินการของนโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลและส่งผลท่ีดีต่อความ
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เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะกลไกของนโยบายท่ีมีค่าความถ่ีสูง
ในล าดบัตน้ๆ โดยภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 
 3.1.4.1  โดยภาพรวม ไดแ้ก่ 1) สร้างศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบั
กลุ่มโรงเรียน และระดบัจงัหวดัเพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น  และทกัษะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ3) จดัท า MOU เพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนั
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 
 3.1.4.2  ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน  ไดแ้ก่ 1) สร้าง
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียนระดบัโรงเรียน หรือระดบักลุ่มโรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้
และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 2) เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิง
ลึกเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสารมวลชน และส่ือสังคมออนไลน์ มา
แบ่งปันความรู้ แนะน าเทคนิค รวมทั้งกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์อาเซียนผา่นส่ือต่างๆ และ3) ใช้
รูปแบบท่ีน่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ การเลือกใชส่ื้อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายนอกจากน้ีควรใชก้าร
ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ 
 3.1.4.3  ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
ไดแ้ก่ 1) จดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ห็นความส าคญัของการเตรียมความ
พร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 2) จดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติตามกรอบท่ีวางไว้ 3) สร้างค่านิยมร่วมและมรดก
ทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตรโรงเรียน  
 3.1.4.4  ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และ
อาจารยใ์นอาเซียน ไดแ้ก่ 1) ระดมทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) 
จดัการเรียนรู้โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษา
ตลอดชีวติ และ3) จดัการประชุมดา้นการวจิยัทางการศึกษาในอาเซียน ดว้ยการส่งเสริมการท าวจิยั
ร่วมกนั 
 3.1.4.5  ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ 1) จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 2) ออกกฎหมายเพื่อใหมี้องคก์รกลางดา้นการเทียบโอนหลกัสูตรหรือ
หน่วยกิตทางการศึกษา และ3) แลกเปล่ียนนกัเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี  
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 3.1.4.6  ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 1) 
สร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการวางแผน (Planning) การอ านวยการ (Directing) การน า 
(Leading) และมีการควบคุมก ากบัติดตามและประเมินผล (Controlling) 2) ก าหนดใหมี้มาตรฐาน
กลางดา้นคุณภาพการศึกษา และ3) ตั้งศูนยส่์งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 3.2  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

3.2.1  ปัญหาเร่งด่วนท่ีควรด าเนินการคือการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงันั้น 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเร่ิงพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนโดยมุ่งเนน้ถึงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน เช่น ความรู้
ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น  ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ  วฒันธรรม หรือปัญหาและความทา้
ทายท่ีตอ้งเผชิญร่วมกนั   

3.2.2  สถานศึกษาควรด าเนินการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาเพื่อนบา้น ดงันั้น สถานศึกษาควรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษและภาษา
เพื่อนบา้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

3.2.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมมือระหวา่งหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภายใน
อาเซียน รวมทั้งการแลกเปล่ียนนกัเรียน และการพฒันาระบบการศึกษาทางไกล 
 

3.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 3.3.1  ควรมีการวจิยัเชิงติดตามและประเมินผลการน าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปปฏิบติัเป็นระยะๆ 
          3.3.2 ควรน าผลจากการวจิยัไปศึกษาเจาะลึกในประเด็นทีน่าสนใจ  เช่น ดา้นเผยแพร่
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา 
และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของ
นกัศึกษา และอาจารยใ์นอาเซียน ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 
 3.3.3 ควรมีการวจิยัเชิงนโยบายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติเจาะลึกในบางประเด็นดา้นใดดา้น
หน่ึงเฉพาะส่วน  เช่น ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับ
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สถานศึกษาดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน เป็นตน้ 
 3.3.4  ควรมีการวจิยัโดยใชก้ระบวนการวจิยัรูปแบบอ่ืน เช่น การวจิยัและพฒันา และการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีหลากหลายในการท่ีน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาหรือพฒันาความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนในสังกดัอ่ืนๆ 
 

3.4  สรุปภาพรวม 
 จากสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ สรุปใหเ้ห็นเป็นภาพรวม
ท่ีส าคญัคือ ในการก าหนดขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ มีประเด็น
ส าคญัท่ีควรพิจารณาคือ สภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม  ปัจจยั
ภายนอกทางการศึกษา และปัจจยัภายในทางการศึกษาหลายปัจจยั เพื่อน าไปสู่การก าหนด
วตัถุประสงค ์แนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบายท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษาโดยภาพรวม ซ่ึงแสดงภาพประกอบดงัน้ี 
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ภาพท่ี 10 ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วตัถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 
เพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 เพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม 8 ขอ้ 
ดา้นเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 6 ขอ้ 
ดา้นพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสม 9 ขอ้ 
ดา้นพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษา และอาจารยใ์น
อาเซียน 8 ขอ้ 
ดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน10ขอ้ 
ดา้นพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 5 ขอ้ 

 
กลไกโดยภาพรวม 7 ขอ้ 

 
กลไกดา้น
เผยแพร่
ความรู้ 
ขอ้มูล
ข่าวสาร และ
เจตคติท่ีดี
เก่ียวกบั
อาเซียน 
5 ขอ้  

 
กลไกดา้น
พฒันา
เยาวชนให้
เป็น
ทรัพยากร
ส าคญัในการ
กา้วสู่
ประชาคม
อาเซียน  
5 ขอ้ 

 
กลไกดา้น
พฒันา
ศกัยภาพของ
นกัเรียน
นกัศึกษา 
และ
ประชาชน
ใหมี้ทกัษะท่ี
เหมาะสม  
9 ขอ้ 

 
กลไกดา้น
พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษา
เพื่อส่งเสริม
การ
หมุนเวยีน
ของนกัศึกษา 
และอาจารย์
ในอาเซียน 8 
ขอ้ 

 
กลไกดา้น
เตรียมความ
พร้อมเพื่อ
เปิดเสรี
การศึกษาใน
อาเซียนเพื่อ
รองรับการ
กา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 8 
ขอ้ 
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เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
ขา้พเจา้ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์  นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยา
เขตอีสานก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง ‚ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 
ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ‛ โดยมี คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ คือ 1) รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ และ2) ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ซ่ึงการ
ท าวทิยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ในการ ตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 
 

ค าช้ีแจง 
1. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือ

ครูผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แต่ละแห่ง จ านวน 1 คนต่อ
โรงเรียน 

2. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่ 1เป็นแบบสอบถาม ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ วฒิุ

ทางการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานใน
สถานศึกษานั้นๆระดบัในจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดของสถานศึกษาและจ านวนครู  
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแขง็ 

ส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
 

 



199 
 

ตอนที ่ 2เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติั และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม แนวทางของนโยบาย 
และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ ในสถานศึกษาแห่งน้ี 

3. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้
ตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนแบบไม่ตอ้งระบุช่ือของผูต้อบ โดย
ผูว้จิยัขอรับรองวา่ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อ
สถานศึกษาและตวัท่านเอง 

3.  นิยามเชิงปฏิบัติในการวจัิย มีดงัน้ี 
  3.1 จุดแขง็ (strengths) หมายถึง ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี เป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่
สถานศึกษาและช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
  3.2 จุดดอ้ย (weak) หมายถึง ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดีเป็นส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวาง
ความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าของสถานศึกษา  
  3. 3 โอกาส (opportunities) หมายถึง ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี เป็นเร่ืองของ
ปัจจยัภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ เป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่องคก์าร 
  34 ปัจจยัคุกคาม(treat) คือ ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององคก์าร 
  3.5แนวทางของนโยบาย (policy means) หมายถึง แนวทางการปฏิบติั หรือแนวทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคค์วามเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ 
  3.6กลไกของนโยบาย ( policy mechanism) หมายถึง มาตรการ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีสนบัสนุนใหแ้นวทางของนโยบายบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

ขอความกรุณาใหท้่านส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้จิยัภายใน หน่ึงสัปดาห์หลงัจากไดรั้บ
แบบสอบถามหากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศโ์ทร. 083-4194126 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน �หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   �ชาย  � หญิง 

2. วฒิุการศึกษา � ปริญญาตรี � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
3. ต าแหน่งปัจจุบนั  

�ผูอ้  านวยการสถานศึกษา �รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา�ครูผูรั้บผดิชอบ 
4. อาย ุ    

�ต ่ากวา่ 35 ปี  �35 - 45  ปี �46 - 55  ปี�56ปีข้ึนไป 
5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  

�ต ่ากวา่ 5 ปี    �   5 – 15ปี �16  -25 ปี �26  ปีข้ึนไป 
6. ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งน้ี 

� ต  ่ากวา่ 5 ปี  �5 – 15ปี �16  -25 ปี � 26  ปีข้ึนไป 

7. ระดบัในจดัการเรียนการสอน�ประถมศึกษา�มธัยมศึกษา 
8. ขนาดของสถานศึกษา 

�ขนาดเล็ก �ขนาดกลาง�ขนาดใหญ่�ขนาดใหญ่พิเศษ 
 

ตอนที ่2ระดับปฏิบัติ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม แนวทางของนโยบาย และกลไกของ
นโยบายเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  

ค าช้ีแจง จากผลการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็ส าหรับสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานไดข้อ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์ 18 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน  2) ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  3) ดา้น
หลกัสูตรและการเรียนรู้ 4) ดา้นการเปิดเสรีทางการศึกษา 5) ดา้นการบริหารจดัการ 6) ดา้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 7) ดา้นวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ 8) ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ 9) ดา้น
การพฒันาทกัษะทางภาษา10) ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 11) ดา้นการสร้างความตระหนกั 12) ดา้น
การสร้างโอกาสทางการศึกษา13) ดา้นการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล 14) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน
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กีฬา15) ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 16) ดา้นกลไกในการขบัเคล่ือน 17) ดา้นการสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้ และ18) ดา้นการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ 
 

1) ขอความกรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในค าถามเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัในสถานศึกษาแห่งน้ี 
2) ขอความกรุณาท่านระบุเก่ียวกบั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และปัจจยัคุกคาม แนวทางของ

นโยบาย และกลไกของนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แขง็  โดยเติม
ขอ้ความลงในช่องวา่งขา้งล่างน้ีตามความคิดเห็นของท่านในแต่ละดา้นต่อไปน้ี 

1) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งด้านการจดัให้มข้ีอมูลข่าวสาร
เกีย่วกบัอาเซียน  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

2) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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3) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านหลกัสูตรและการเรียนรู้ 
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4) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านเปิดเสรี
ทางการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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5) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการ  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  
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ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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6)  การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้าน การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  
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ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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7) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านวจัิยและพฒันาองค์
ความรู้ 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  
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ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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8) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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9) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านการพฒันาทกัษะทาง
ภาษา 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  
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ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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10) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 
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11) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการสร้างความ
ตระหนัก  

ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
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12) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 
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………………………………………………………... 
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13) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านการจัดการศึกษา
ให้เป็นสากล  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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14.   การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนกฬีา  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 

 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
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15) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่านเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 
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16.  การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านกลไกในการ
ขับเคลือ่น  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 
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17) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้  
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 
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18) การด าเนินงานในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็ง  ด้านการพฒันา
ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ระดับการปฏิบัติ    [  ]   มากทีสุ่ด      [  ] มาก         [  ] ปานกลาง         [   ]  น้อย         [   ]  น้อยทีสุ่ด  

จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งยิง่ขึน้ ท่านมี
ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ในด้านนี ้ดังนี้ 

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  
ควรมีกลไกเพือ่การปฏิบัติอย่างไร 

 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

โดยภาพรวม----จุดแขง็ (ส่ิงท่ีสถานศึกษาท าไดดี้)จุดดอ้ย(ส่ิงท่ีสถานศึกษายงัท าไดไ้ม่ดี) 
โอกาส(ส่ิงท่ีจะเอ้ือใหส้ถานศึกษาท าไดดี้)และปัจจยัคุกคาม(ส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ 
สถานศึกษา) เป็นอยา่งไร 
จุดแข็ง (ส่ิงทีส่ถานศึกษาท าได้ดี) 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

จุดด้อย(ส่ิงทีส่ถานศึกษายงัท าได้ไม่ดี) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

โอกาส(ส่ิงทีจ่ะเอือ้ให้สถานศึกษาท าได้ดี) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยคุกคาม(ส่ิงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา) 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

โดยภาพรวม ---- ข้อเสนอแนะเพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแขง็เพิม่เติม 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  นอกเหนือจากขอ้เสนอแนะใน 18 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   

..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงทีก่รุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิง่ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

1. วนั เดือน ปี และเวลาท่ีสัมภาษณ์..…………………………………………………………….. 
2. สถานท่ีสัมภาษณ์……………………………………………………………………………… 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

3.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………………………… 
3.2 ต าแหน่ง………………………………………………………………………………….. 
3.3 ประสบการณ์อ่ืนๆ………………………………………………………………………… 

ข้อสัมภาษณ์รายด้าน ---- เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งของสถานศึกษา ท่านเห็นว่า 
สถานศึกษาขึน้พืน้ฐานควรมีแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  และควรมีกลไกเพือ่การบรรลุผลส าเร็จ ใน
แต่ละด้านดังต่อไปนีอ้ย่างไรบ้าง 

ด้านการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัอาเซียน  
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   

..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   



222 
 

..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านการเปิดเสรีทางการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

 
ด้านวจัิยและพฒันาองค์ความรู้ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
ด้านการพฒันาทกัษะทางภาษา 
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ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ  
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ 
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 
ด้านการสร้างความตระหนัก 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   

..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นสากล 



225 
 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกฬีา 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   

..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านกลไกในการขับเคลือ่น 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 
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ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านการพฒันาทกัษะชีวติและอาชีพ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
..……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อสัมภาษณ์โดยภาพรวม ---- เพือ่ความเป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ข้มแข็งของสถานศึกษา ท่านเห็น
ว่า สถานศึกษาขึน้พืน้ฐานจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม อะไรบ้าง และท่านเห็นว่าควรมี
แนวทางการพฒันาใหม่ๆ  และควรมีกลไกเพือ่การบรรลุผลส าเร็จ โดยภาพรวมอย่างไรบ้าง  

จุดแขง็ท่ีสถานศึกษาท าไดดี้ 
……………………………………………………………………………………………………

. 
จุดอ่อนท่ีสถานศึกษายงัท าไดไ้ม่ดี ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………

. 
โอกาสท่ีจะเอ้ือต่อสถานศึกษา 
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……………………………………………………………………………………………………
. 

ปัจจยัคุกคามท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………

. 
 
 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาใหม่ๆ   
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอ้เสนอแนะกลไกเพื่อใหแ้นวทางการพฒันาท่ีเสนอแนะขา้งบนบรรลุผลส าเร็จ  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ เกิดเม่ือวนัท่ี   25 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายจวง    
สอนศิลพงศ ์  และ นางทองมี   สอนศิลพงศ ์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  (ศษ.ม.)สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   และเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก  หลกัสูตร
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั.ปีการศึกษา 2556  

 เร่ิมรับราชการครูเม่ือปี 2524 ในต าแหน่ง  ครู 2 ระดบั 2 โรงเรียนบา้นพงษ์  อ าเภอสีชมพู   
จงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  

สถานท่ีติดต่อ  :  บา้นเลขท่ี   198   หมู่ท่ี  18  ซอยศิลาชลรีสอร์ท   ถนนกสิกรทุ่งสร้าง    
ต าบลศิลา อ าเภอเมือง   จงัหวดัขอนแก่น   40000 โทร.  (043) 257188 มือถือ 083-4194126 

 
 

……………………………………………………….. 
 


