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ค าน า 
 

โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทย เพือ่เป็นศูนยก์ลางการพฒันา
ประชากรทางดา้นสงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และสารสนเทศ ของประชาคมอาเซียน น้ี 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาประชากร ระบบการจัดการศึกษา และ
หลกัสูตรการเรียนรู้ ทางดา้นสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ
ประเทศไทยและประเทศแบบอย่างในการพฒันา   เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ 
แนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทย และจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
กลยทุธใ์นการพฒันาประเทศไทย ให้เป็นศูนยก์ลางการพฒันาประชากรของประชาคมอาเซียนใน
สาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั  

การด าเนินการวจิยัเป็นการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงานต่าง ๆ  การสอบถาม 
และสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
การต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม การสัมมนาระดมความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  รวมถึงการจดัสัมมนารับฟังขอ้เสนอแนะและจดัท า
ยทุธศาสตร์การพฒันาประชากรของประเทศไทย น าผลที่ไดจ้ากการศึกษามาประมวลและจดัท าเป็น
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนยก์ลางการพฒันาประชากรใน
ประชาคมอาเซียน  และจดัสมัมนารับฟังความคิดเห็นจากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน เพื่อรับ
ฟังขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลการศึกษาวิจยั แลว้ปรับแกไ้ขในรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน านโยบายสู่ 
การปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต่อการจัดการศึกษาทั้ งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษา และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาประชากรของประเทศไทย
รองรับสู่ประชาคมอาเซียน และสุดทา้ยน้ีคณะผูว้ิจยัขอขอบคุณส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้คณะผู ้วิจัยได้ท  าการศึกษาโครงการน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการก ากับและตรวจรับโครงการฯ และเจา้หน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้
ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะดว้ยดีตลอดมาท าให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี อีกทั้งขอขอบคุณ
คณะผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ที่มีส่วนในการให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินการวิจยั
ในคร้ังน้ี 
 
             คณะผูว้จิยั 
          มิถุนายน 2555 
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การศึกษาแนวทางการพฒันาประชากร 
ของประเทศไทย เพือ่เป็นศูนย์กลางการพฒันาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ของประชาคมอาเซียน 
 

หลกัการและเหตุผล 

การที่ประเทศไทยก าลงัเผชิญปัญหาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกาภิวตัน์ที่เปล่ียนฐานอ านาจทางกายภาพสู่ฐานอ านาจทางเศรษฐกิจ และก าลังก้าวสู่ฐานอ านาจทาง
ความรู้ จ  าเป็นตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศใหมี้ความรู้ความสามารถ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว นอกจากน้ีการด าเนินการเพื่อรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ เพื่อการกา้ว
เขา้สู่การรวมกลุ่มดงักล่าวภายในปี พ.ศ.2558 โดยการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขยายการลงทุนดา้นการวิจยั
พื้นฐานและวทิยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาดา้นเทคนิควชิาชีพ เทคโนโลย ีและสารสนเทศ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่
จ  าเป็นส าหรับการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมที่มัน่คงในอนาคต จึงตอ้งผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ที่มีความพร้อมในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดบั
สากล เพื่อรองรับผูเ้รียนที่เขา้มาศึกษาจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ประชาคมโลกและองค์กรระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพของ
ประชากรของประเทศและของภูมิภาคใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนต่อไป ตลอดจนการพฒันา
คุณภาพของครูอาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถเพือ่พฒันาผูเ้รียนไปสู่การขบัเคล่ือน
การศึกษาของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและเป็นประเทศชั้นน าทางด้านการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง อาทิ 
ความร่วมมือกบัองค์การสหประชาชาติในการสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาสู่สหัสวรรษที่ก  าหนดไว ้ใน
ประเด็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกจะต้องได้รับการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่างน้อยระดับ
ประถมศึกษา ความร่วมมือกบัองค์การยเูนสโกในการส่งเสริมการจดัการศึกษาตามปฏิญญาสากลว่าดว้ย
การศึกษาเพื่อปวงชน ดว้ยการให้ค  ารับรองว่าในปี พ.ศ.2558 เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในสภาวการณ์ที่
ยากล าบากและเป็นกลุ่มของชนกลุ่มนอ้ยทางเช้ือชาติ ใหส้ามารถเขา้ถึงและเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาที่
มีคุณภาพและเท่าเทียมกนั และความร่วมมือกบัประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีอตัลกัษณ์ร่วมกนั ท าให้
เกิดสงัคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน สามารถตอบสนองความตอ้งการของภูมิภาคในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพือ่มุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประชากรในประเทศและประชากรของภูมิภาค 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทุ้กประเทศให้ความส าคญักบัการพฒันาการศึกษาเพื่อ
พฒันาประชากรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะท าให้การศึกษามีส่วนส าคญัในการท าให้
ประเทศมีพฒันาการทางเศรษฐกิจที่กา้วหน้ามากขึ้น หลายประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหม่
ยงัคงใหค้วามส าคญักบับทบาทของการศึกษาในการขจดัความยากจนและการกา้วพน้จากความดอ้ยพฒันา
ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัไดมุ่้งหวงัใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของ
ประเทศในระดบัสากล โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของประชาคมอาเซียนปรารถนาให้ตนมีศกัยภาพ
ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ภายในประชาคมอาเซียนดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีทุกประเทศอาเซียนมีฐานการปรับปรุง
และพฒันาการศึกษาของประเทศตั้งแต่ระดบักฎหมายสูงสุดของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีการจดัท ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่สอดคลอ้งไวร้องรับ ซ่ึงประเทศส่วนใหญ่มีการจดัท า 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ถึงแมว้า่จะมีเพยีงไม่ก่ีประเทศที่ก  าหนดให้แผนดงักล่าวอยูใ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม  โดยแผนดังกล่าวมีความส าคัญในลักษณะของ 
แผนยทุธศาสตร์ช้ีน าในการจดัท าและด าเนินการแผนต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัทั้งประเทศ ซ่ึงอาจ
แบ่งออกไดเ้ป็นแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพฒันาการอาชีวศึกษา แผนพฒันาการอุดมศึกษา 
ตลอดจนแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาและในระดบัสถานศึกษา ในการพฒันาสังคมให้เป็น
สงัคมแห่งความรู้น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ใหป้ระชาชนพลเมืองในแต่ละประเทศไดรั้บโอกาส
เท่าเทียมกนัในการเรียนรู้ และมีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศสู่เป้าหมายที่วางไว ้
กระนั้นก็ตาม หลายประเทศในประชาคมอาเซียนยงัคงห่างไกลจากขั้นตอนในการกา้วถึงแผนเฉพาะแยก
ย่อยข้างตน้ หากแต่จุดเด่นร่วมด้านการปฏิรูปการศึกษานั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้
ความส าคญัแก่การศึกษาในฐานะส่วนหน่ึงของแนวทางการในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า โดย
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศประชาคมอาเซียนในปัจจุบนัมีจุดเด่นในแง่ของการมีวิสัยทศัน์และ
ปรัชญา อุดมคติทางการศึกษาทั้งในลกัษณะที่สอดคลอ้งไปในท านองเดียวกนัและในลกัษณะที่สอดคลอ้ง
กบัแนวโน้มการแข่งขนัในระดับสากล ดว้ยสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
อาเซียนนั้น มีแนวโนม้ของการด าเนินแนวทาง 2 ประการ คือ การขยายการศึกษาให้ทัว่ถึง และการยกระดบั
คุณภาพของการศึกษาดว้ยน ้ าหนักและสมดุลที่แตกต่างกันไป ซ่ึงการยกระดบัคุณภาพของการศึกษานั้น  
จุดร่วมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนแบ่งออกได ้5 ประการ คือ การมุ่งสู่สงัคมฐานความรู้ เป้าหมาย
การยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสู่ระดบัสากล การตอบสนองต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและระดับทอ้งถ่ิน การศึกษาเป็นแนวทางในการยกระดับศักยภาพและความสามารถใน 
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และการศึกษาเพือ่พฒันาทุนมนุษยอ์ยา่งรอบดา้น ซ่ึงยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางที่เป็น
จุดเด่นร่วม เป็นที่น่าสังเกตว่า ทุกประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีจุดร่วมในแนวทางด าเนินการ  
5 ประการ โดยส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางที่สอดรับกัน คือ Education for All, Community-Based 
Education, e-Education/ICT, การศึกษาเอกชนในการก ากบัควบคุมของรัฐ และการศึกษานานาชาติ ซ่ึงทุก
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ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีพฒันาการด้านดัชนีการพฒันามนุษยต์ามแนวทางของส านักงาน
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program : UNDP) เพิ่มสูงขึ้นอยา่งมาก 
เม่ือพิจารณาพฒันาการของดชันีดา้นการศึกษา  คือ การขยายโอกาสทางการศึกษา อตัราการรู้หนังสือของ
ผูใ้หญ ่อตัราการรู้หนงัสือของเยาวชนเพศชายและหญิง สัดส่วนการเขา้เรียนมวลรวมของนักเรียนในระดบั
ประถมศึกษาของเพศชายและหญิง สดัส่วนการเขา้เรียนมวลรวมในระดบัมธัยมศึกษาของเพศชายและหญิง 
จ านวนผูเ้ขา้เรียนในระดับอุดมศึกษา ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษา เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วย 
การปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทาง 
การศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มารองรับการขยาย
โอกาสและการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ  และ 
การจดัท าแผนการศึกษา 

ทั้งน้ีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาประชากรของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 จึงตอ้งมีกระบวนการเพื่อทบทวนและศึกษาแนวทางการพฒันาประชากรของ
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสากลในด้านการพฒันาและเตรียมความพร้อมของ
ประชากรของที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของประเทศนั้นๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาประชากร
ของประเทศไทย ซ่ึงการศึกษารายละเอียดและจดัท าแนวทางในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งในเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบติั ทั้งดา้นการพฒันาระบบการศึกษา หลกัสูตร การเรียนการสอน การจดัเตรียมก าลงัแรงงานและ
ตลาดรองรับก าลงัแรงงานอยา่งมีเอกภาพ รวมถึงการพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงองค์ความรู้อ่ืนๆ เพื่อเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการของภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อไป ดงัจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ในโลกต่างก็เห็นความส าคญัของการปฏิรูป
การศึกษาและไดป้ฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพของพลเมืองในประเทศเพื่อน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศต่อไป ประเทศที่พฒันาแลว้ อาทิ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่ น 
และออสเตรเลีย ซ่ึงได้ปฏิรูปการศึกษามาเป็นเวลานานจึงกลายเป็นประเทศมหาอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ
และดา้นอ่ืนๆ ของโลก ประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศในโลกก็ไดเ้ร่ิมปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพและศกัยภาพของพลเมืองในประเทศเฉกเช่นประเทศที่พฒันาแลว้หลายประเทศไดใ้ชย้ทุธศาสตร์
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดบัทวิภาคี ไตรภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระดับโลกเพื่อหาแนวร่วมในการพฒันาความเขม้แข็งของประเทศของตนหรือประเทศในกลุ่มเดียวกัน 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไดร่้วมก่อตั้งอาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) โดยปฏิญญา
กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 มีวตัถุประสงคส์ าคญัประการหน่ึง คือ 
เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวจิยัและส่งเสริมการศึกษา ทั้งน้ี ประเทศ
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ไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษาเพือ่การพฒันาประชากรของประเทศให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขนั จึงได้ก าหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้น 
นโยบายดงักล่าวจะเกิดขึ้นและประสบความส าเร็จไดน้ั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ที่ไทยจะตอ้งศึกษาและติดตามความ
เคล่ือนไหวของการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนในเชิงเปรียบเทียบความกา้วหน้าใน
การปฏิรูปการศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศ และหาแนวทางบทบาทของไทยในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ทางการศึกษาของประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

และเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยและประเทศแบบอยา่งในการพฒันา 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษา และหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพฒันาประชากรของประเทศไทยและ
ประเทศแบบอยา่งในการพฒันา 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทยที่น าไปสู่ 
การเป็นประเทศผูน้ าทางการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของประชาคมอาเซียน 

4. จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพฒันา
ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาประชากรทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ใน
สาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบ และระบบการศึกษาในการพฒันาประชากรทางด้าน

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและประเทศ
แบบอยา่งในการพฒันา ไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาประชากรทางด้าน
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและประเทศ
แบบอยา่งในการพฒันา 

3. ศึกษาและวเิคราะห์นโยบายของรัฐบาลนายกยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และผลการสัมมนา 4 ภูมิภาค และการสัมมนาประจ าปีของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา และอาเซียน 

4. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการพฒันาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและประเทศแบบอย่างในการพฒันา โดยเน้น
สาขาวชิาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั 

5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยและประเทศแบบอยา่งในการพฒันา 

6. วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาประชากรของประเทศไทยที่น าไปสู่การเป็นประเทศผูน้ า
ทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาคม
อาเซียน 

7. จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการพฒันาประเทศไทยให้เป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาประชากรทางการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมอาเซียนในสาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั 

 

แนวทางการศึกษาวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีเป้าหมายส าคญั คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันาประชากรของ
ประเทศไทยและประเทศแบบอยา่งในการพฒันา ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจดัการศึกษา และหลกัสูตร
การเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทย และเพื่อจดัท า
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานในการพฒันาประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การเป็นประเทศ
ผูน้ าการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเทคโนโลยสีารสนเทศในสาขาที่
ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัของประชาคมอาเซียน โดยมีแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับสภาพประชากรและระบบ 

การจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาขอ้มูลในประเทศ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพประชากร ขอ้มูลโครงสร้างและระบบ

การจดัการศึกษา ขอ้มูลนโยบาย ยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการการพฒันาประชากร การพฒันาการศึกษา
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ของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) แผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายดา้นก าลงัคนและการศึกษาของรัฐบาลนายกยิง่ลักษณ์ ชินวตัร แนวทางการพฒันาของ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและการพฒันาประชากรของประเทศ แนวทางการพฒันาการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ ง 
ผลการศึกษาและผลการสัมมนาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ 
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. ศึกษาข้อมูลต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของประเทศที่ใช้เป็นกรณีศึกษา  คือ 
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ญี่ปุ่ น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพนัธรัฐมาเลเซีย โดยศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพประชากร สภาพเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ โครงสร้างระบบการจดัการศึกษา 
นโยบาย ยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการการพฒันาประชากร การพฒันาการศึกษา ระบบมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลขั้นตน้ จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือ

ผูใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกัน (Stakeholder) ทั้งในฐานะผูท้ี่ท  าหน้าที่จดัการศึกษา และผูจ้า้งงานในแต่ละระดับ
การศึกษา และสาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัโดยเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
และจากการสมัมนาระดมความคิดเห็น โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา  เน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวนทั้งส้ิน 32 คน โดยด าเนินการสมัภาษณ์ระหวา่งวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ.2554 ถึง วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2555  

2. ศึกษาข้อมูลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น  การเก็บข้อมูลจากการสัมมนาระดม 
ความคิดเห็น เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ  กลุ่มเป้าหมายที ่เกี ่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจดัการศ ึกษาระดับอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม เก่ียวกับคุณลกัษณะก าลงัคน แนวคิดการจดัการศึกษา การพฒันาหลักสูตร โดยเฉพาะ
ทางดา้นสงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ แนวทางการสร้างความร่วมมือ
ดา้นการศึกษากบัประเทศในประชาคมอาเซียน และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานใน
การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาประชากรทางการศึกษาของประชาคมอาเซียนในสาขาที่
ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั รายละเอียดประเด็นสัมมนาระดมความคิดเห็น  ดงัภาคผนวก ข โดย
ด าเนินการจดัสมัมนาระดมความคิดเห็น จ านวน 5 คร้ัง 
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3. การสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษา 
การสมัมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษา  เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีเป้าหมายเพือ่น าเสนอผลการศึกษาใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงไดรั้บทราบผลการศึกษา 

และเพือ่รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงผลการศึกษา
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น จดัขึ้นเม่ือวนัที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ.2555  ณ  ห้องวีนัส  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด ์
กรุงเทพฯ  ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาประกอบดว้ย.ผูแ้ทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูบ้ริหาร 
ผู ้เ ช่ียวชาญในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  จ านวน  112  คน 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลต่างประเทศ 
ผลสรุปการศึกษาขอ้มูลต่างประเทศที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษา 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศฝร่ังเศส ญี่ปุ่ น 

สิงคโปร์ และมาเลเซีย เก่ียวปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
การพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัระบบการศึกษาที่มีความยดืหยุน่และหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั สร้างทางเลือกให้กบัผูเ้รียน และช่วยให้ผูเ้รียนคน้พบความสามารถของตนเอง 
และสามารถพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ไปสู่การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. ปฏิรูปการศึกษาและขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษามีความต่อเน่ือง สามารถพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตามที่คาดหวงั และใชก้ลไกการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่าง 
ชนในชาติ ให้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของประเทศ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือการพฒันา
คุณภาพของประชากรอีกดว้ย 

3. รัฐบาลสนบัสนุนงบประมาณทางการศึกษาอยา่งเต็มที่ โดยรัฐรับภาระดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้ง
ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน (ทั้งหมดหรือก่ึงหน่ึงส าหรับสถาบนัการศึกษาของรัฐ) ค่าใชจ่้ายดา้นที่
อยูอ่าศยั โรงอาหาร โรงพยาบาลหรือศูนยสุ์ขภาพ รวมถึงทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนที่ขาดแคลน เป็นตน้ 

4. บูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้กบัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ การวดัและประเมินผลที่ไดม้าตรฐาน และ
สามารถสะทอ้นผลคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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6. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีการสอบวดัระดับอยา่งเขม้งวดเพื่อบรรจุเขา้เป็นผูส้อนทั้ง
ระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลยั รวมถึงผูฝึ้กสอนในระดบัต่างๆ ก็มี
การประเมินผลวดัระดบัคุณภาพการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

7. เตรียมความพร้อมของเยาวชนตั้งแต่ระดบัปฐมวยั โดยรณรงคใ์ห้เด็กเล็กไดเ้ขา้เรียนตั้งแต่ระดบั
ปฐมวยั ก่อนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา เพือ่เตรียมความพร้อมทางพฒันาการและภาษา 

8. ใหค้วามส าคญัเร่ืองการแนะแนวการศึกษา โดยมีหน่วยแนะแนวในโรงเรียนเพื่อการศึกษาและ 
การประกอบอาชีพในอนาคตของเยาวชน และมีการจดัตั้งศูนยแ์นะแนวการศึกษาประจ าจงัหวดัหรือรัฐ
เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถคน้พบตนเอง และเลือกศึกษาต่อในส่ิงที่เหมาะสมกบัความสามารถของตน และ/หรือ
ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจของครอบครัว 

9. ลดความเหล่ือมล ้ าของการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ การจัดโครงสร้างและหลักสูตร 
การเรียนการสอนในสายสามญัและสายอาชีพให้มีคุณภาพเท่าเทียมกนัเพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาไดรั้บ
สถานะทางสงัคมเม่ือจบการศึกษาและเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

10. เพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษา เม่ือนักเรียนคน้พบตวัเองหรือต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา 
สามารถเปล่ียนแนวทางการศึกษาจากสายสามญัสู่สายอาชีพ หรือจากสายอาชีพสู่สายสามญัไดโ้ดยง่าย และ
ยงัสามารถศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นของแต่ละหลกัสูตรไดเ้ม่ือตอ้งการ (ระบบการศึกษามีความยดืหยุน่แต่
ตอ้งผา่นการสอบตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว)้ 

11. พฒันาการศึกษาสายอาชีพให้รองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการจดัตั้งความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาสายอาชีพและผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐวสิาหกิจและภาคเอกชนเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสายอาชีพ รวมถึงหลกัสูตรการเรียนการสอนใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ี
ยงัไดรั้บความร่วมมือในการรับนักเรียนนักศึกษาเขา้ฝึกงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่นักเรียนนักศึกษา
สนใจ โดยผู ้ประกอบการคัดเลือกและประเมินผลนักเรียนนักศึกษาฝึกงานส่งมายงัโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย ทั้ งน้ีการได้เขา้ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ท าให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผสักับ
ประสบการณ์จริงและมักได้รับการพิจารณาให้ เข้าท างานในสถานประกอบการดังกล่าวหรือ 
สถานประกอบการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเม่ือจบการศึกษา 

12. สนับสนุนให้เยาวชนเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยมุ่งเน้น 
การสร้างสถานภาพแรงงานที่มีคุณภาพและสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ (มีทางเลือกให้
สามารถเขา้ศึกษาต่อถึงระดบัปริญญาเอก) 

13. การพัฒนาการศึกษาสายสามัญให้เข้าสู่ฐานงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติที่มีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมงานวิจยัให้สามารถน าไปใช้
ไดจ้ริงและตรงตามความตอ้งการในการพฒันาเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม นวตักรรม สงัคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีการจดัตั้งกองทุนวิจยั และการให้ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนโครงการวิจยัที่
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เก่ียวขอ้งกบักิจการของตน ท าให้นักศึกษามีแนวทางงานวิจยัที่ชดัเจนพร้อมทั้งมีทุนการศึกษาและแหล่ง
สร้างงานในอนาคตไวร้องรับ 

14. ให้ความส าคญักับวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ เน้น
ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. สร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนดา้นการศึกษาให้มีความเขม้แข็ง เพื่อเป็นแหล่ง 
ฝึกปฏิบตัิงานและเรียนรู้เทคโนโลยทีี่ใชใ้นกระบวนการผลิตที่ทนัสมยั 

16. มีความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายการพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศ โดยรัฐบาลให้
ความส าคญั ในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงัตามทิศทางและเป้าหมายการศึกษาของ
ประเทศ 

 
ผลการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
การศึกษาสภาพก าลังคน และการจดัการศึกษาของประเทศไทย สรุปสภาพแรงงาน สภาพและ

ปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ไดด้งัน้ี 
สภาพแรงงานของไทย 
1. การจา้งงานของประเทศยงัคงพึ่งพาแรงงานระดบัล่าง แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ประถมศึกษาและต ่ากวา่ มีแรงงานที่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษามีเพียงส่วนน้อย 
ขณะที่ยงัคงมีความตอ้งการแรงงานระดบักลางโดยเฉพาะผูจ้บการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

2. แรงงานไทยส่วนใหญ่ทั้งแรงงานฝีมือ และแรงงานอ่ืนๆ ยงัขาดทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. อุตสาหกรรมตอ้งการก าลงัคนที่มีคุณลักษณะในด้าน 1) ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็น 2) ความรู้
และทกัษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการท างาน โดยเฉพาะตอ้งการก าลงัคนที่มี
คุณภาพดา้นภาษาต่างประเทศ และความรู้และทกัษะที่ใชเ้ทคโนโลยเีขม้ขน้ขึ้น ในขณะที่การผลิตก าลงัคน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา ก าลงัคนที่ผลิตไดข้าดคุณลักษณะทั้งดา้น
ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นและ ผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงาน ท าให้
สถานประกอบการส่วนใหญ่ตอ้งจดัการฝึกอบรมใหก้บัแผนงานใหม่อีกอยา่งนอ้ย 3 – 6 เดือน 

สภาพการศึกษาของไทยเทียบกับนานาชาติ 
1. ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัในภาพรวม และแต่ละปัจจยัหลกัใน

อนัดบัที่ต  ่ากวา่สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นปัจจยัที่เอ้ือต่อการจดั
การศึกษาทั้งในภาพรวมและปัจจยัยอ่ย รวมถึงสมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบใน
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ระดบันานาชาติอยู่ในระดบัทา้ยๆ ของประเทศที่ไดรั้บการจดัอนัดบั โดยอยูต่  ่ากว่าประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย 

2. จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในระดบันานาชาติ (PISA) โดยองคก์ารความร่วมมือ
ทางการค้าและการพฒันา (OECD) นักเรียนไทยมีผลการประเมินทั้ งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของ OECD ในขณะที่นักเรียนสิงคโปร์มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ 
OECD ทั้งสามดา้น 

3. ในระดบัอุดมศึกษา จากการจดัอันดับของ World Economic Forum อันดับความสามารถใน 
การแข่งขนัของไทยดา้นการอุดมศึกษาอยูใ่นอนัดบัค่อนขา้งดีจากจ านวนประเทศที่ไดรั้บการจดัอนัดบั แต่
คะแนนที่ไดต้  ่ากว่าคร่ึงของคะแนนเต็ม เป็นรองประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะสิงคโปร์ไดรั้บ
การจดัอนัดบัในอนัดบัที่ 5 นอกจากนั้น การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัระดบันานาชาติโดย The Time Higher 
Education ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลยัของประเทศไทยมีเพียงมหาวิทยาลยัมหิดลที่ไดรั้บการจดัอนัดบัใน
อันดับที่ 351-400 และการจัดอันดับโดย QA World University Rankings มหาวิทยาลัยของไทย คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมหิดล ได้รับการจดัอนัดบัในอนัดบัที่ 171 และ 229 ตามล าดับ 
ในขณะที่มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ไดรั้บการจดัอนัดบัในอนัดบัที่ 40 จากการจดัอนัดบัโดย The Time 
Higher Education และอนัดบัที่ 28 จากการจดัอนัดบัโดย QA World University Rankings โดยเป็นอนัดบัที่
สามของมหาวทิยาลยัในภูมิภาคเอเซีย 

5. ในด้านทักษะทางภาษาและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการจัด
การศึกษาใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นภาษาที่ตอบสนองผูป้ระกอบการ ประเทศไทยถูกจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัที่ 43 
เป็นรองสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ในขณะที่คะแนนจากการสอบ TOFEL ส าหรับผูท้ี่ไม่ได้ใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ คะแนนเฉล่ียของประเทศไทยสูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มเล็กน้อย อยู่
ในอนัดบัทา้ยๆ ของประเทศที่ไดรั้บการจดัอนัดับ โดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีอนัดบัดีกว่าไทย คือ 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ปัญหาการจัดการศึกษาของไทย 
1. นักเรียนขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษาค่อนขา้งต ่า ขาดคุณลกัษณะที่พึงประสงคโ์ดยเฉพาะดา้นการคิดวิเคราะห์ ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้และทักษะที่จ  าเป็นตามหลักสูตร ทักษะ 
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ทกัษะการท างาน รักการท างาน 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

2. ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้และขาดทกัษะและความรู้พื้นฐานที่จ  าเป็น ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

3. เด็กที่เรียนการศึกษาภาคบงัคบัออกกลางคนัมาก เด็กไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา การให้บริการ
การศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสยงัไม่ทัว่ถึง การส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษยงัไม่มี
กลไกที่ชดัเจน 

4. มีความขาดแคลนครูทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะวิชา
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผูเ้ลือกเรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นอันดบัทา้ยๆ จึง
ไม่ไดค้นเก่งและมีใจรักมาเป็นครู บณัฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บางส่วนจบแลว้ไม่ไดเ้ป็นครูอาจารย ์มี
ปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิ ขาดแคลนในบางพื้นที่ ขาดระบบการพฒันาครูอาจารยท์ี่มีประสิทธิภาพต่อเน่ือง 
และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ท  าให้ครูไม่ได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบเพียงพอ ในระดับ
อาชีวศึกษาขาดแคลนครูดา้นวิชาชีพ และผูมี้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในระดบัอุดมศึกษา
ขาดแคลนอาจารยท์ี่มีวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งศาสตราจารย ์อาจารยไ์ม่ค่อยท าวิจยั เพื่อพฒันาองค์
ความรู้และพฒันาศกัยภาพ และขาดทกัษะการสอนดา้นวชิาชีพ 

5. การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษายงัมีนอ้ย ครูและนักเรียนนักศึกษาน าความรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเองน้อย ขาดการพฒันาเน้ือหาผ่านส่ือที่
มีคุณภาพ สถานศึกษามีจ านวนคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ลา้สมยั สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไ้ด้อย่างสมบูรณ์และอย่างทัว่ถึง ขาดการเช่ือมโยง
เครือข่ายเพื่อการศึกษา ขาดการใช้ส่ือสารมวลชนและส่ือต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งเพยีงพอและมีคุณภาพ 

6. ในดา้นการจดัการเรียนการสอน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
การจดัหลักสูตรสาระการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และการวดัผลและประเมินผลไม่เน้นการฝึก
ภาคปฏิบติั ฝึกให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา ระดับอาชีวศึกษา ไม่เน้นการฝึกปฏิบติัและสมรรถนะทาง
วชิาชีพ การเช่ือมโยงกบัสถานประกอบการไม่มากเท่าที่ควร ขาดหลกัสูตรที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและเช่ือมโยงกับการท างาน ระดับอุดมศึกษา เน้นการผลิตบณัฑิตเชิงปริมาณ การจดัหลักสูตร 
การเรียนการสอนขาดการเน้นการฝึกภาคปฏิบติัและเช่ือมโยงกับการท างาน และไม่สอดคล้องหรือไม่
ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย 

7. การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนศึกษายงัไม่ครอบคลุมทุกระดบัการศึกษา 
และประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัและรับรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ประโยชน์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเกิดของประชาคมอาเซียน 
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ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศไทย

เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จากผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
1. การพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และภาษาที่สองของ ASEAN 
2. การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพใหท้ี่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล (Accredited) 
3. การพฒันาหลกัสูตรใหไ้ดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
4. การพฒันาบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายผูส้อนและสายสนบัสนุน ทุกระดบัการศึกษา 
5. การพฒันารูปแบบ / ระบบการจดัการเรียนการสอน 
6. การสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และระบบการฝึกปฏิบติังานที่เน้นการปฏิบติังาน

จริง 
7. การวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ สร้างต าราและพฒันาผูเ้รียน 
8. การพฒันาและใชป้ระโยชน์ส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 
9. การพฒันาความรู้เก่ียวกบัอาเซียนศึกษา ทุกระดบัการศึกษา 
10. การพฒันาเน้ือหาและส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับ

การศึกษา 
11. การพฒันาสาขาการศึกษาและก าลงัคนที่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ไทยมี

ศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม และอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐาน
ส าคญั ไดแ้ก่ เทคโนโลยแีละซอฟตแ์วร์ เป็นตน้ 

12. ความชดัเจนและต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะนโยบายการพฒันาการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน ให้
ความส าคญักบันโยบายการจดัการศึกษาในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
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แผนภาพ   แสดงความสมัพนัธข์อ้เสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการศึกษาเพือ่สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

 
การจัดการศึกษาและคุณภาพ : จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคหรือสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม 
การพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ด้านสังคมศาสตร์ : ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  ความรู้ 
ด้านอาเซียนศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในหลักการประชาธิปไตย 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน พลังงานและส่ิงแวดล้อม สุขภาพและพลานามัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ทักษะ ความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 

 
1. เตรียมความพร้อมในทุกระดบัการศึกษา ทั้งการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัการศึกษาระดบั

อาชีวศึกษา และการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาหรือเป็นการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นบทบาทผูเ้รียนเป็นส าคญั ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมการพฒันาสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน 

การจัดการศึกษาในระบบการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมภิาค 

Social / ภาษา 

S&T 

IT/Comp. 

Social / ภาษา 

S&T 

IT/Comp. 

Social / ภาษา 

S&T 

IT/Comp. 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

SS 

S&T 

IT/Comp. 

การท่องเทีย่ว 

และโรงแรม 

อุตสาหกรรม

อาหาร 

วิศวกรรม

ซอฟตแ์วร ์
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2. จดัการศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียนในสาขาที่ประเทศไทยมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั และจดัการศึกษานานาชาติ 

3. เน้ือหาหลกัสูตร / สาระการเรียนรู้ และสาขาการจดัการศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน ให้ความส าคญัทั้งทางดา้นสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3.1 ดา้นสังคมศาสตร์ เน้ือหาหลกัสูตร / สาระการเรียนรู้ที่ตอ้งมีการพฒันาหรือบูรณาการใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ประกอบด้วย ทกัษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ความรู้ด้านอาเซียนศึกษา ความมีคุณธรรมและจริยธรรม การเคารพในหลกัการ
ประชาธิปไตย  สาขาการจดัการศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยมี
ศกัยภาพการแข่งขนั มุ่งเนน้สาขาทางดา้นการท่องเที่ยวและโรงแรมซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
มีความเขม้แขง็ มีรายไดเ้ขา้ประเทศอยูใ่นล าดบัตน้ ๆ และมีการกระจายรายไดสู้ง    

3.2 ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเน้ือหาหลกัสูตร / สาระการเรียนรู้ที่ตอ้งมีการพฒันาหรือ
บูรณาการในหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกระดบัการศึกษา ประกอบดว้ย ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม สุขภาพ พลานามัย  สาขาการจดัการศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยมีศกัยภาพการแข่งขนั มุ่งเน้นสาขาทางดา้นอุตสาหกรรม
อาหารซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเขม้แขง็ เป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งเช่ือมโยกกบัภาคการ
เกษตรกรรมของประเทศไทย  

3.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้ือหาหลักสูตร / สาระการเรียนรู้ที่ตอ้งมีการพฒันาหรือ 
บูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ประกอบด้วย ทกัษะ ความรู้ความสามารถ  
การใชค้อมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการศึกษาคน้ควา้เรียนรู้และการประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียน สาขาการจดัการศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียนมุ่งเน้น
สาขาทางดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับ
หลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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แผนภาพ   แสดงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

1. การพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษสู่การเป็น
ประชากรอาเซียน 

1.1 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยจดัให้มีภาษาองักฤษเป็น 
ส่วนหน่ึงในการด ารงชีวติประจ าวนั 

1.2 จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ภาษาทัว่ประเทศ 
1.3 มาตรการลดหยอ่นภาษีให้กบับุคคลทีล่งทะเบียนเรียนภาษาองักฤษ 
1.4 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษในแตล่ะระดบัการศึกษา 
  

การศึกษาระดับ 
พืน้ฐาน 

การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

 

การศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษา 

 

2. การส่งเสริมและให้ความรู้

เร่ืองอาเซียนศึกษา 

3 การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานครูอาจารย์ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

2.1 ให้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองอาเซียน 
ในระบบการศึกษา 

2.2 ส่งเสริมบทบาทการให้บริการวชิาการและการวจิยัของสถาบนัเฉพาะทางของ
ไทยที่เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคอาเซียน 

2.3 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รทางสังคมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ 

2.4 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหวา่งผูเ้รียนในภูมิภาค
อาเซียน 

 
 

3.1 พฒันาและจดัท ามาตรฐานวชิาชีพครู อาจารยท์กุระดบัการศึกษา 
3.2 จดัตั้งกองทุนพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 พฒันาและจดัท ามาตรฐานและการประเมินเขา้สู่ต  าแหน่งทางวชิาการ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 สร้างความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งครู อาจารยข์องไทยและต่างประเทศ 

ที่มีช่ือเสียง 
3.6 สนับสนุนผูมี้ความรู้ความสามารถ มีคุณวฒิุวิชาชีพเฉพาะทางเขา้สู่วชิาชีพครู  
3.7 ส่งเสริมวารสารวชิาการของไทยทั้งระดบัพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

เป็นแหล่งอา้งอิงในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

4.1 พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
4.2 เพิ่มศกัยภาพของก าลงัคนที่จะเขา้สู่งานอาชีพ 
4.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
4.4 ส่งเสริมการศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวติ 

4. การยกระดับคุณภาพ
ก าลังคนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

5. การขับเคลื่อนแผนพฒันา
การศึกษาชาติอย่างมี
ทิศทางและต่อเน่ือง 

6. การพัฒนาประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ในภูมิภาคอาเซียน 

5.1 จดัท าแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติทุก 5 ปี 
5.2 ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิ

6.1 สนับสนุนการจดัการศึกษานานาชาติในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6.2 สร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษานานาชาติตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
6.3 ยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาในสาขาวชิาที่ไทยมีความเขม้แขง็เพื่อเป็น

ศูนยก์ลางในภูมิภาคอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทกัษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษสู่การเป็นประชากรอาเซียน  

กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หมวด 10 ขอ้ 34 บญัญติัว่า “The working 
language of ASEAN shall be English” ซ่ึงเป็นการก าหนดให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาการท างานของ
อาเซียน แสดงถึงความส าคญัของภาษาอังกฤษที่มิใชเ้ป็นเพียงใชติ้ดต่อส่ือสารระหว่างรัฐประเทศสมาชิก
เท่านั้น แต่เป็นภาษาที่มีบทบาทในการติดต่อส่ือสารเพื่อการคา้ การลงทุน การเจรจาในภาคธุรกิจ ใช้เพื่อ 
การติดต่อส่ือสารส าหรับประชากรประเทศสมาชิกอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือใช้เป็นภาษาส่ือสาร
ส าหรับพลเมืองอาเซียน ภาษาอังกฤษอาจกล่าวไดว้่าเป็นภาษาสากล เป็นภาษาที่หลายประเทศในโลกมี 
การจดัท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพือ่การติดต่อส่ือสาร การคา้ การบริการ ควบคู่ไปกบัภาษาหลกัของประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นป้ายบอกช่ือถนน สถานที่ส าคญัต่าง ๆ ป้ายโฆษณาทางธุรกิจ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเขา้ใจ
ให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาในประเทศของตนเอง ในด้านการจดัการศึกษาของประเทศต่างๆ มี 
การจดัท าหลกัสูตรโดยก าหนดให้ประชากรของตนเองไดเ้รียนทั้งภาษาหลกัของประเทศและภาษาองักฤษ
ควบคู่กนัไป การน าเสนอผลงานวชิาการ การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ มีการจดัท าโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
ที่สอง ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่มีการบนัทึกความรู้มากที่สุดในโลก ดังนั้นการที่ประชากรของแต่ละ
ประเทศมีทกัษะความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษควบคู่ไปกบัภาษาหลกัของประเทศตนเองจะช่วยสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ ในการติดต่อส่ือสารและการท างานทั้งในและต่างประเทศเพิม่มากขึ้น ถือเป็นส่วนหน่ึง
ที่สะทอ้นถึงขีดความสามารถการแข่งขนัดา้นแรงงานของแต่ละประเทศ  

ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับการศึกษาและพฒันาก าลังคนด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเน่ือง แต่จากผลการศึกษาพบว่าการที่ประชากรของประเทศจะเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษถือเป็นพื้นฐานที่มีความส าคญัและเป็นจุดอ่อนของประชากรประเทศ
ไทย     

เป้าหมาย 
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสารได ้
2. ผู ้ส า เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษามีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษเพือ่การด ารงชีพและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนได ้
3. ประชากรไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ตามความสนใจและ

สามารถส่ือสารได ้
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหน่ึงใน 

การด ารงชีวิตประจ าวัน 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ควบคู่ไปกบัการใชภ้าษาไทยในชีวิตประจ าวนั โดย

จดัให้ภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตประจ าวนั การสอดแทรกภาษาองักฤษในกิจกรรมต่างๆ 
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ของชีวติประจ าวนั การจดัท าส่ือ เอกสารประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ตอ้งมีภาษาองักฤษเป็นภาษาควบคู่กบัการใช้
ภาษาไทยในส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ โดยมีแนวทางการด าเนินการ คือ 

1. รายการต่างๆ ของส่ือสาธารณะควรมีการสอดแทรกการใชภ้าษาองักฤษในบทบรรยาย ควบคู่กบั
ภาษาไทย การจดัท ารายการข่าวภาคภาษาองักฤษ ควรมีบทบรรยายภาคภาษาไทยควบคู่กนั ส าหรับรายการ
ข่าว รายการโทรทศัน์ต่างๆ ที่มีการบรรยายเป็นภาษาไทยให้มีบทบรรยายภาษาอังกฤษเป็นตัวหนังสือ
เคล่ือนที่บนหนา้จอโทรทศัน์ การจดัท าป้ายจราจร ป้ายส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ มีภาษาองักฤษประกอบ การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษใหเ้กิดความประทบัใจ และเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมให้พ่อ แม่ และผูป้กครองใช้ภาษาอังกฤษกับบุตรหลาน เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร่วมกนั ใชใ้นการพดูคุย และส่ือสารระหวา่งกนัของคนในครอบครัว 

3. ส่งเสริมใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่สองในการส่ือสารภายในสถานศึกษา ดว้ยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร และการขอรับบริการต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้ส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษควบคู่กบัภาษาไทย โดยมีการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษให้
เป็นปกติในชีวติประจ าวนั 

กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ภาษาทั่วประเทศ 
การจัดตั้ งศูนยเ์รียนรู้ภาษาในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดตั้ งเป็นศูนยภ์าษาที่มีส่ืออุปกรณ์ 

การเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งแบบเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแบบมีครูสอนภาษาโดยเน้นเป็นครูชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ ส่งเสริมใหป้ระชากรเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษผ่านส่ือภายในศูนยภ์าษาที่
มีความพร้อมของส่ือต่างๆ มีมุมกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับประชากรในวยัและระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนั โดยเนน้เป็นกิจกรรมเพือ่การเรียนรู้ใหเ้กิดทกัษะการส่ือสารจนสามารถสนทนาโตต้อบได ้ 

1. รัฐสนับสนุนงบประมาณจดัตั้งศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนอ่ืนที่ได้
มาตรฐานระดบัสากลอยา่งน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง โดยจดัในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและบริหารจดัการ
แบบเอกชนให้สามารถเล้ียงตวัเองได ้มีระบบการก ากบั ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการเรียน
การสอน 

2. การจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเน้นบทบาทผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือเน้นการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษส าหรับการติดต่อส่ือการในชีวิตประจ าวนัได ้จดัให้มีโครงการความ
ร่วมมือและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย ์/ นักศึกษา / นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยความ
ควบคุมดูแลจากอาจารยป์ระจ าที่เป็นชาวต่างชาติหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 

กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 
การลดหย่อนภาษีส าหรับบุคคลหรือหน่อยงานที่ส่งบุคลากรลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับ

สถาบนัการสอนภาษาทั้งของรัฐและเอกชน ซ่ึงสามารถน าค่าใชจ่้ายมาใชใ้นการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลในปีภาษีนั้นๆ เป็นการสนับสนุนและจูงใจให้ประชากรเห็นถึงความคุ้มค่าของ 
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การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยสถาบนัสอนภาษาต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน มุ่งผลส าเร็จของทกัษะ
ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับการศึกษา 
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาในแต่ละระดบัการศึกษา โดยในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานเน้นการสอนเพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาไทยเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว ปรับรูปแบบการเรียนที่เนน้ทกัษะการส่ือสารมากกวา่การเน้นหลกัไวยากรณ์ การเรียนรู้ค  าศพัท์
เพือ่การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติ และการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ที่
มีการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นภาษา 

ในระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะ 
การส่ือสารเพื่องานอาชีพ ความสามารถในการส่ือสารในสาขาวิชาชีพต่างๆ การเรียนรู้ค  าศพัท์ ในสาขา
วชิาชีพ ทั้งศพัทเ์ฉพาะ ศพัทท์างการ และศพัทท์ัว่ไป และการเรียนรู้จากส่ือเรียนรู้ต่างๆ เพือ่เพิม่ทกัษะในการ
ส่ือสารยิง่ขึ้น 

ผูมี้ส่วนส าคญัในการปรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนคือ ผูส้อนประจ าวิชาภาษาองักฤษ และ
วิชาอ่ืนๆ โดยจะตอ้งมีการบูรณาการร่วมกันในวิชาต่างๆ ให้ภาษาอังกฤษเขา้ไปมีส่วนในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ดว้ยการแทรกเร่ืองค าศพัท์ต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในรายวิชา  และสนับสนุนให้มี 
การจดัการเรียนการสอนแบบสองภาษาในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและให้ความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา 

กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หมวด 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ ขอ้ 35  
อตัลกัษณ์ของอาเซียน ระบุวา่อาเซียนตอ้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ร่วมกนัของตนและความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน
หมู่ประชาชนของตน เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และคุณค่าร่วมกนัของอาเซียน และไดก้ าหนดค าขวญัของ
อาเซียนในขอ้ 36 คือ วิสัยทศัน์เดียว อัตลกัษณ์เดียว ประชาคมเดียว แต่ถึงแมจ้ะมีการบญัญติัไวอ้ยา่งเป็น
ทางการเพื่อให้คนในอาเซียนเกิดความรู้สึกความเป็นหน่ึงเดียวกนั แต่การรวมกนัภายใตว้ิสัยทศัน์เดียวกัน 
อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมที่มีความเอ้ืออาทรเดียวกันนั้น เป็นส่ิงที่ท  าได้ค่อนขา้งยาก หากไม่มี 
การปลูกฝังหรือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นสงัคมอาเซียนแก่นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนใน
ทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั กอปรกบัความหลากหลายของเช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนา และระบอบการปกครอง
ของประชาคมสังคมอาเซียน จึงควรก าหนดให้มีการเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความเป็นอาเซียน และร่วมถึงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมขององคก์รทาง
สงัคมเพือ่การศึกษาและเขา้ไปมีบทบาทในเวทีอาเซียน 
  



รายงานการศึกษาฉบบัคดัยอ่                                 การศึกษาแนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทยฯ 
 

 

 19 

เป้าหมาย 
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 
2. ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับบริบทต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใน

อาเซียน ที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพในภูมิภาคอาเซียน 
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ความแตกต่าง สามารถ

เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมถึงสามารถปรับตวัให้มีความยดืหยุน่ตาม
สภาวะปกติของภูมิภาค 

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองอาเซียนในระบบ

การศึกษา 
การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความสามคัคีสมานฉันทข์องคนในอาเซียน และ

ปลูกฝังใหพ้ลเมืองมีความรับผดิชอบในหนา้ที่ความเป็นพลเมือง รู้จกัทั้งการแข่งขนั และการใหค้วามร่วมมือ 
เน่ืองจากสงัคมอาเซียนเป็นสังคมแบบหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม การสร้างความเขา้ใจ
เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือ จึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นอยา่งยิง่ โดยการบูรณาการอาเซียนศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาทุก
ระดับ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน นักเรียนใน
ระดับอาชีวศึกษาสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับความแตกต่างทางดา้นสังคม การปกครอง และ
วฒันธรรม ไปใชใ้นการปรับตวัให้มีความยดืหยุน่ สามารถท างานและใชชี้วิตอยา่งมีความสุขในประชาคม
อาเซียน ส าหรับนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์ความแตกต่างของประชาคมอาเซียนมาใช้
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยูอ่ย่างสันติและปรองดองกนั รวมถึงสามารถรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส าหรับครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากร
ส าคญัในระบบการศึกษา จ าเป็นตอ้งมีการให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่ครูทุกคน เน่ืองจาก
อาเซียนศึกษาจะตอ้งสอดแทรกอยูภ่ายในเน้ือหาทุกรายวิชา และเพื่อลดช่องว่างของการพฒันาการศึกษาใน
อาเซียน ควรมีการส่งเสริมบทบาทการเป็นผูน้ าในการประสานงานด้านการศึกษาในอาเซียน เพื่อเป็น 
การสืบสานและกระชบัความร่วมมือดา้นการศึกษา อีกทั้งมีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา 
นกัวชิาการ และบุคคลทัว่ไปในสาขาวชิาชีพต่างๆ ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

1. ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาโดยเพิ่มเน้ือหาเก่ียวกับ
อาเซียนศึกษา และจดัเป็นวชิาเฉพาะหรือบูรณาการในหลกัสูตรรายวชิา   

2. เน้ือหาการเรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ ในระดบัอาชีวศึกษาเน้นความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนเพือ่การด ารงชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพใน
ภูมิภาคอาเซียน การมีส่วนร่วมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในระดบัอุดมศึกษาเนน้การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ 
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เปรียบเทียบและประเมินผลถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมการเป็นพลเมืองอาเซียน และ
ความสามารถปรับตวัใหมี้ความยดืหยุน่ตามสภาวะปกติของภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมบทบาทการให้บริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันเฉพาะทางของไทยที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน 

เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของสถาบนัเฉพาะทางของไทยที่เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคอาเซียนให้
มีการศึกษาวิจยัเชิงสังเคราะห์ทางด้านวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็น
พลเมืองอาเซียนร่วมกนัอยา่งสันติสุขและย ัง่ยนื และรวมถึงมีบทบาทการช้ีน าทางวิชาการในประเทศและ
ระดบัภูมิภาคอาเซียน  

1. สนบัสนุนใหมี้การสงัเคราะห์งานวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วฒันธรรมความเป็นอาเซียน 
และการเผยแพร่องคค์วามรู้ใหก้บัประชาชนและใชเ้ป็นขอ้มูลการจดัการศึกษาในระบบการศึกษา และเรียนรู้
เพีอ่การอยูร่่วมกนัของประเทศสมาชิกอยา่งสนัติสุข  

2. เป็นองค์กรที่ มีบทบาทช้ีน าทางสังคมทั้ งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน รวมถึง 
การถ่ายทอดวฒันธรรมอันดีของประเทศสู่เวทีอาเซียนเพื่อไปสู่การพฒันาอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ได้แก่  
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นตน้  

3. เป็นแหล่งขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ 
และถ่ายทอดความรู้ส าหรับสถานศึกษา ประชาชน ภาคธุรกิจและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรทางสังคมทั้งของไทย
และต่างประเทศ 

ส่งเสริมบทบาทขององคก์รทางสังคม โดยความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมใน 
การระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนในการเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนให้ประชาชนได้รับรู้และเขา้ใจอย่าง
เร่งด่วน พร้อมทั้งส่งเสริมใหมี้เวทีหารือระหวา่งภาคประชาสงัคมและภาครัฐใหม้ากขึ้น อีกทั้งเพือ่เสริมสร้าง
ความเขา้ใจที่ดีต่อกนั จดัใหมี้เวทีทางวชิาการระดบัชาติเฉพาะดา้นทางสงัคม และวฒันธรรมโดยมีองคก์รทั้ง
ของไทยและต่างประเทศไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจา้ภาพและเป็น
แหล่งขอ้มูลส าหรับคน้ควา้เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน และผูส้นใจทัว่ไป  

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนในภูมภิาคอาเซียน 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยจัดให้มีโครงการแลกเปล่ียนนักเรียน 

นกัศึกษา เพือ่ไปใชชี้วติในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะท าให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วฒันธรรมของชาติ
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และสามารถน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไป จดัให้มีเวทีในการน าเยาวชน
ในภูมิภาคมาใชชี้วติอยูร่่วมกนัในลกัษณะของค่าย โดยกิจกรรมในค่ายเป็นการแลกเปล่ียนวิถีชีวิตของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ครู อาจารยเ์ป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศ เน่ืองจากเป็น
ผูท้ี่มีหน้าที่ส าคญัในกระบวนการจดัการศึกษา ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย ์เป็นผูส้ั่งสอนวิชาการความรู้ 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาการตามศกัยภาพและขีดความสามารถ เพือ่ใหเ้ป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นประชากรที่มี
คุณภาพของประเทศ และรวมถึงการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นพลเมืองของ
อาเซียน บทบาทของครู อาจารยจึ์งเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญที่ มีอิทธิพลส่งผลโดยตรงต่อ
ความส าเร็จในการจดัการศึกษาของประเทศ เป็นตวัช้ีวดัหน่ึงที่บ่งบอกถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การจดัการศึกษา 

ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพครู อาจารยใ์ห้กา้วทนั 
องคค์วามรู้ที่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยูต่ลอดเวลา กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร เพื่อให้การท าหน้าที่สั่งสอนวิชาการความรู้ บ่มเพาะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียนให้สามารถปรับตวัอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารยใ์ห้เป็นที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน จะช่วยให้สามารถด ารง
ตนอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ดีแล้ว ยงัเป็นการสร้างบทบาทความเป็นทรัพยากรบุคคลในการท าหน้าที่ช้ีน า 
ความเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป 

 
เป้าหมาย 
1. ครู อาจารย ์ทั้งระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีความร่วมมือทางวชิาการ

โดยเฉพาะการบริการวชิาการและการวจิยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนๆ 
2. ครู อาจารยมี์ผลงานวชิาการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนๆ 
3. มีการจัดเวทีวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยทั้งระดับการศึกษาพื้นฐาน 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยครู อาจารยไ์ทยมีการน าเสนอผลงานวชิาการ 
4. มีวารสารวิชาการของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน ทั้งระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาและจัดท ามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ทุกระดับการศึกษา 
เป็นการก าหนดให้ทุกระดบัการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตอ้งมี 

การจดัท ามาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพครู อาจารย ์โดยเฉพาะระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
การก าหนดต าแหน่งและยกระดับวิชาชีพครู อาจารย ์ให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ใชเ้ป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการจดัการศึกษาสาขา
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วิชาชีพครู การคดัเลือกครู อาจารย ์เพื่อบรรจุในต าแหน่ง และรวมถึงการพฒันาครู อาจารยท์ี่อยู่ในระบบ
การศึกษา เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดต้ังกองทุนพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 มาตรา 52 ที่บัญญัติว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากบัและประสานให้สถาบนัที่ท  าหน้าที่ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพฒันา
บุคลากรประจ าอยา่งต่อเน่ือง รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเพยีงพอ” 

1. เป็นองค์กรอิสระโปร่งใส มีกระบวนการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการบริหารที่มาจากตวัแทน
องค์กรหลากหลายภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาของประเทศ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ภาคเอกชน องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุและเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งแทจ้ริง รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนและใชป้ระโยชน์จาก
กองทุน 

2. ให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน 
การพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อให้การพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ตามพนัธกิจและอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาและจัดท ามาตรฐานและการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
เป็นการจดัท ามาตรฐานและการประเมินเขา้สู่ต  าแหน่งทางวิชาการเพื่อความกา้วหน้าในวิชาชีพครู 

อาจารย ์ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคอาเซียน/
เอเชีย/นานาชาติ เป็นมาตรการจูงใจให้ครู อาจารยมี์การพฒันาผลงานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง และรวมถึงให้
การประเมินผลงานวชิาการสะทอ้นถึงคุณภาพและความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อครู อาจารย ์

1. ก าหนดมาตรฐานการเขา้สู่ต  าแน่งทางวิชาการระดบัสูงตอ้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ 
หรือภูมิภาคอาเซียน หรือนานาชาติ และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 

2. ก าหนดเงินค่าตอบแทนทางวิชาการเป็นขั้นในแต่ละระดับต าแหน่ง โดยประเมินจากการมี
ผลงานวชิาการต่อเน่ือง 

3. การประเมินเขา้สู่ต  าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับให้มีการพิจารณาผลการจัดการเรียน 
การสอน ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์ผลการเรียนของผูเ้รียน 
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ความพึงพอใจของผูเ้รียน เอกสารหลักฐานที่ใช้จัดการเรียนการสอน (แผนการสอน ส่ือวสัดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นตน้) 

กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารทุกระดบัที่เก่ียวขอ้งที่ตอ้งมีหนา้ที่ใหก้ารส่งเสริมสนับสนุน กระตุน้ 

และจูงใจใหส้ถานศึกษาและครู อาจารยใ์ห้เกิดความต่ืนตวัทางวิชาการและจดักิจกรรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยถือเป็นตวัช้ีวดัผูบ้ริหารและสถานศึกษา 

1. ก าหนดเป็นนโยบายการศึกษาของประเทศที่ให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีกิจกรรม 
การพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ก าหนดตวัช้ีวดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษาเก่ียวกบับทบาทหน้าที่
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละระดบัการศึกษา 

3. ก าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพสถานศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา และที่มีผลงานทางวชิาการโดดเด่น 

4. ส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือทางวิชาการและการจดัการเรียนการสอนระหว่างครู อาจารย์
ต่างสถานศึกษา จดักิจกรรมสัมมนาวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ครู อาจารย ์นักเรียน นักศึกษาตามกลุ่ม
สาขาวชิาการ 

5. ส่งเสริมบทบาทครู อาจารยต์น้แบบอยา่งจริงจงั ทั้งการประกาศเกียติคุณ การเผยแพร่ผลงาน เพื่อ
เชิดชูเกียรติและเป็นการจูงใจ กระตุน้ใหค้รู อาจารยไ์ดพ้ฒันาและสร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ 3.5 สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างครู อาจารย์ของไทยและต่างประเทศที่มี
ช่ือเสียง 

เป็นการพฒันาศกัยภาพและบทบาททางวิชาการของครู อาจารย์ของประเทศให้มีผลงานในเวที
ระดบัภูมิภาคอาเซียน โดยการร่วมมือทางวชิาการกบัครู อาจารย ์และบุคลากรที่มีช่ือเสียงในสาขาต่างๆ ของ
สถาบนั องคก์รในระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนๆ 

1. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นนโยบายของประเทศเพือ่ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างครู อาจารยข์องไทยและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียที่มีช่ือเสียงในสาขา
ต่างๆ และมีการสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินกิจกรรมและโครงการที่สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

2. ด าเนินการและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศเพื่อให้มีการจดัเวทีวิชาการใน
สาขาต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองทุกปี ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญของไทยและของต่างประเทศ โดยใชโ้จทยปั์ญหา
ของประเทศไทยหรือปัญหาในภูมิภาคอาเซียน ทั้ งน้ีเพื่อให้มีการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน 
การแกปั้ญหาต่างๆ ของประเทศและระหวา่งประเทศร่วมกนั 

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของครู อาจารยไ์ทยในภาคสังคมภูมิภาคอาเซียน สนับสนุน
องคก์รทางสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน และศาสนา ทั้งของไทยและต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของครู อาจารย์



รายงานการศึกษาฉบบัคดัยอ่                                 การศึกษาแนวทางการพฒันาประชากรของประเทศไทยฯ 
 

 

 24 

ไทยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และจดัท าขอ้เสนอที่เป็น
ประโยชน์ในเวทีอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3.6 สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะทางเข้าสู่วิชาชีพครู 
ครู อาจารย ์เป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่สัง่สอนอบรมผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา

เล่าเรียน และสามารถประกอบอาชีพได้อยา่งมีความสุข ดังนั้น การได้ผูท้ี่จบการศึกษาโดยตรงในสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางหรือมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้นมาท าหน้าที่สอนจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บ 
การพฒันาทกัษะ ประสบการณ์ตรง พฒันาการเรียนรู้ และสร้างความเช่ือมัน่ในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ประโยชน์ในชีวติจริงในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนการเปิดปริญญาควบสาขาวิชาชีพอ่ืนกับวิชาชีพครู และเม่ือประกอบวิชาชีพครูให้
ไดรั้บเงินเดือนสูงขึ้น ซ่ึงจะท าใหไ้ดผู้ท้ี่จบการศึกษาทั้งสาขาวชิาชีพเฉพาะทางและวชิาชีพครูมาท าหนา้สอน 

2. จา้งครู อาจารยท์ี่เกษียณอายรุาชการ และมีความรู้ความสามารถในสาขาคาดแคลนให้ท าหน้าที่
สอน โดยอาจก าหนดอายไุม่เกิน 65 ปี 

3. การเปิดสอนหลกัสูตรระยะสั้นวิชาชีพครูส าหรับผูท้ี่จบปริญญาแลว้และมีประสบการณ์ตรงใน 
การประกอบอาชีพในสาขาคาดแคลน เพือ่สร้างทางเลือกใหผู้อ้ยูใ่นสาขาวชิาชีพอ่ืนที่ตอ้งการประกอบอาชีพ
ครู อาจารย ์โดยมีมาตรการจูงใจดา้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเทียบจากประสบการณ์การท างาน 

กลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริมวารสารวิชาการของไทยทั้งระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเป็น
แหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาคอาเซียน 

วารสารวิชาการเป็นเอกสารน าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการของครู อาจารย ์และนักวิชาการที่มี
ความรู้ความเชียวชาญในสาขาต่างๆ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสารประเภทนั้ นๆ 
วารสารวชิาการจึงเป็นทั้งแหล่งเผยแพร่ความรู้ แหล่งอา้งอิง และแหล่งคน้ควา้หาหาความรู้ในแวดวงวิชาการ
ที่มีความส าคญั การยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพวารสารวชิาการใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียน
หรือระดับนานาชาติ จึงเท่ากับเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของครู อาจารย ์และ
นกัวชิาการของประเทศไทยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัสากลดว้ย 

1. การก าหนดเป็นนโยบายของประเทศและให้การส่งเสริมสนับสนุนอยา่งจริงจงัที่จะยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานวารสารวชิาการของไทยทั้งระดบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา และ
ระดบัอุดมศึกษาใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชีย 

2. ใหมี้หน่วยงานหรือองคก์รระดบัประเทศที่มีบทบาทโดยตรงท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พฒันา
และยกระดบัมาตรฐานคุณภาพวารสารวชิาการของประเทศไทยสู่มาตรฐานภูมิภาคอาเซียน / เอเชีย / สากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพก าลังคนเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน 

การพฒันาประเทศไปสู่ความย ัง่ยนืและสามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดน้ั้น ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยั
หน่ึงในการน าพาประเทศไปสู่เป้าหมาย คุณภาพก าลังคนจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ ดังที่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตินบัตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 เป็นตน้มาไดมุ่้งใหค้นเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา ซ่ึงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ก็ได้ให้ความส าคญักับก าลงัคน ดงัส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์ปี พ.ศ. 
2570 ของประเทศที่ก  าหนดว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพยีง ยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล...” โดยมีวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาฯ ที่
เก่ียวข้องกับการพฒันาก าลังคน คือ “เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ 
สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ” โดย
เป้าหมายหลกัในการพฒันา คือ “คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แข็งมากขึ้น”ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) ที่มุ่งเน้นการพฒันาคนอยา่งรอบดา้น
และสมดุล และใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้ งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระแสของการไหลเวียนทางวฒันธรรม และการเปิดเสรี
ทางการคา้และบริการ ส่งผลใหค้นไทยตอ้งมีการปรับตวัและแข่งขนัมากขึ้น 

เป้าหมาย 
1. สถาบนัการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทจดัการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณภาพ 
2. ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีความสามารถ  

ในการประกอบวชิาชีพ และการท างานขา้มวฒันธรรม 
3. ผูเ้รียน และครูอาจารยมี์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือและส่ือในการเรียนรู้และการ

จดัการเรียนการสอนมากขึ้น 
4. มีการวจิยัและพฒันา และสร้างนวตักรรมดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนในแต่ละปี

เพิม่ขึ้น 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัให้มีพฒันาการทั้งดา้นวิชาการ ทกัษะการคิด ทกัษะการส่ือสาร  

การด ารงชีวิตในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่ในศาสนาและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพใน
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กระแสการเปิดเสรีระหวา่งประเทศ และในสงัคมที่มีการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมระหว่างประเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสมบนรากฐานคุณค่าทางวฒันธรรมไทย 

1. พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนที่เนน้บทบาทของผูเ้รียนอยา่งจริงจงั ให้มีการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสมดุล ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นวิชาการ ทกัษะชีวิต ทกัษะการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามระดับการศึกษา ไดเ้รียนรู้กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่หลกัการประชาธิปไตย และความพอเพยีง การเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความเอ้ือ
อาทร สามารถปรับตวัไดท้่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม กระแสการเปล่ียนแปลงและในสังคมที่
มีการแข่งขนั 

2. พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทุกระดบัการศึกษา 

4. พฒันาสมรรถนะและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในด้านการกล้า
แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็น ความมีวนิยั และความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

5. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนและสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนนักศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียน 

6. ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา และสร้างนวตักรรมดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และจดัตั้งหน่วยงานวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ท าหน้าที่วิจยัและ
พฒันาและส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัและพฒันาส่ือการเรียนการสอน และนวตักรรมการจดัการเรียน 
การสอน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 เพิ่มศักยภาพของก าลังคนที่จะเข้าสู่งานอาชีพ 
การพฒันาทุนมนุษยเ์พือ่เพิม่ทกัษะความสามารถและยกระดบัอตัราการจา้งงานของแรงงานไทย ให้

มีอตัราการจา้งงาน และเพิม่ค่าจา้งแรงงานใหสู้งขึ้น จึงตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพการจดัการศึกษาและ
ฝึกอบรม โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความต้องกา รของ
ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีศกัยภาพในการแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานภายในประเทศที่มีแนวโน้มการแข่งขนัสูงขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเปิดเสรีดา้นก าลังคนสาขา
วชิาชีพ รวมทั้งมีศกัยภาพในการท างานในบริษทัขา้มชาติ หรือในต่างประเทศ 

1. จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู ้ใช้ และให้ครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพของอาเซียน  โดยการมีส่วนร่วมของ 
สถานประกอบการและองคก์รวชิาชีพ 
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2. ปรับปรุงหลัก สูตรอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาให้ มี คุณภาพตามความต้องการของ  
สถานประกอบการ และครอบคลุมงานอาชีพในประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย ทกัษะทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ส่ือสาร และการคิดค  านวณ ทกัษะงานในแต่ละสาขาวชิาชีพ และทกัษะอ่ืนๆ ที่จ  าเป็น เช่น ทกัษะการท างาน 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การเรียนรู้ การท างานเป็นทีม การตดัสินใจ การปรับตวั รวมทั้งการปลูกฝัง
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้ 

3. จดัการเรียนการสอนบางรายวชิาเป็นภาษาองักฤษในสถานศึกษาที่มีความพร้อม และในรายวิชา/
สาขาวชิาที่จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการประกอบวชิาชีพ เช่น สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ
การใชศ้พัท/์ค าสัง่เป็นภาษาองักฤษในรายวชิาที่เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรในสาขาช่างอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ 

4. ปรับหลกัสูตรระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้นักศึกษามีโอกาสและทางเลือกในการเรียน  
ไดม้ากกว่า 1 สาขาวิชาชีพ โดยปรับโครงสร้างหลกัสูตรให้มีวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพพื้นฐานร่วมกนั เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนวิชาชีพเฉพาะสาขาไดม้ากว่า 1 สาขาวิชาชีพ และการน าระบบการเทียบโอน
หน่วยกิตมาใช ้

5. ส่งนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการในประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน 
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ือที่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวติของคนในสงัคม เป็นส่ือที่ช่วยให้

สามารถเข้าถึงข่าวสารขอ้มูลและองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการใช้ประโยชน์อย่างมากในภาคธุรกิจการคา้การลงทุน มีบทบาทโดยตรงกับการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ และถา้มีการน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาอยา่งจริงจงัจะช่วยให้การจดัการศึกษา
เป็นไปเพือ่ประโยชน์กบัผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตรา 63 ให้รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

1. พฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ  
การส่ือสาร เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต การส่ือสาร การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้และ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
อยา่งสร้างสรรค ์
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2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างจริงจงั เช่น การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร e-learning และ
แหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ก าหนดเป็นนโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศที่ตอ้งให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาศกัยภาพครู อาจารยผ์ูส้อนใหพ้ฒันา และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

4. สนับสนุนงบประมาณการผลิตและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมกันของครู 
อาจารย ์

5. สนับสนุนและมีมาตรการจูงใจให้ครู อาจารยท์ี่มีความรู้ความสามารถสูงหรือมีผลงานทาง
วชิาการที่เป็นที่ยอมรับเขา้มามีบทบาทร่วมพฒันาเน้ือหา องคค์วามรู้สาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต 
ส่งเสริมการเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายของประชาคม

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญักับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอยา่งมีคุณภาพ ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเปิด
กวา้งโอกาสทางการศึกษา การศึกษาวจิยัและพฒันาระบบการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเพื่อสนองตอบกลุ่มผูสู้งอายุ
ซ่ึงมีแนวโนม้เพิม่สูงขึ้นในอนาคต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาชาติอย่างมีทิศทางและต่อเน่ือง 

การศึกษามีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนภารกิจของอาเซียนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และ
หลกัการ ที่เน้นการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความสามารถในการแข่งขนัของภูมิภาค ความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน ความมัน่คงของมนุษย ์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนได้ก าหนดถึงความส าคญัของการศึกษาเพื่อการพฒันาความเป็นพลเมืองอาเซียน มีความตกลง
ร่วมกนัที่จะเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพือ่บรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทร
และร่วมแบ่งปัน ร่วมกนัจดัท าแผนการด าเนินการ 5 ปี ดา้นการศึกษาของอาเซียน และอาเซียน + 3 แผน 
การด าเนินงานดา้นการศึกษาน้ีเพือ่เป็นความตกลงร่วมกนัที่ประเทศสมาชิกจะให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม
ใจกนัพฒันาการศึกษา พฒันาประชากรของประเทศสมาชิกอนัเป็นพลเมืองอาเซียน และใชเ้ป็นแผนที่จะกา้ว
ยา่งไปสู่เป้าหมายร่วมกนัของการจดัการศึกษา นโยบายและแผนการจดัการศึกษาจึงมีความส าคญัที่จะน าพา
ไปสู่ความส าเร็จการพฒันาประชากรในภูมิภาคน้ี  
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาการผนัผวนทางการเมืองท าให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาของประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในขณะที่
หลายประเทศสามารถใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือการพฒันาคุณภาพประชากร พฒันาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่พฒันาแล้วโดยการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษาชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงจ าเป็นที่
ประเทศไทยตอ้งมีการจดัท าแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทางสังคม และ
ใชเ้ป็นแผนที่น าทางการพฒันาประชากรและประเทศ ยกระดบัคุณภาพประชากรไปสู่ประเทศพฒันาแล้ว
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื โดยแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูป
การศึกษา ใหก้ารขบัเคล่ือนการศึกษาชาติมีความต่อเน่ืองและบรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ 

เป้าหมาย 
1. มีการจดัท าแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติทุก 5 ปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม

ทั้งการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2. มีการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศทั้งในระดบัรัฐบาล หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการศึกษาของประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
3. มีกลไก ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินนโยบายการศึกษาทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง และ

น าไปสู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาการศึกษาของประเทศอยา่งเป็นระบบ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดท าแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติทุก 5 ปี 
การจดัท าแผนการศึกษาชาติตั้งแต่อดีต (พ.ศ.2503) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ดา้นการศึกษา สนองความตอ้งการของสงัคมและบุคคล และสอดคลอ้งกบัการปกครองประเทศ โดยก าหนด
ระบบการศึกษา การศึกษาภาคบงัคบั และแนวจดัการศึกษา จากนั้นมีการปรับปรุงอีกหลายคร้ัง คือ พ.ศ.
2512, พ.ศ.2520, พ.ศ.2535, พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2552 (ฉบบัปรับปรุงจาก พ.ศ.2545) การปรับปรุงแต่ละคร้ัง
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนองความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็น
การจดัระบบการศึกษาปรับเป็น 6 : 3 : 3 : 4 (ประถมศึกษา : มธัยมศึกษาตอนตน้ : มธัยมศึกษาตอนปลาย : 
อุดมศึกษา) เน้นการพฒันาบุคคลรอบด้านอยา่งสมดุลและกลมกลืนกัน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ปัญญา และดา้นสงัคม ส าหรับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั เป็นฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) มี
การปรับเน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์  แต่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัเดิม 
(พ.ศ.2545 - 2559) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลกั เจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องแผน
ฉบับเดิมไว ้แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบายเป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ตามภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบนั ดังนั้นการจดัท าแผนการศึกษาชาติ ควรมี 
การด าเนินการทุกๆ 5 ปี ออกเป็นกฎหมายโดยแบ่งเป็นระดบัพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อให้รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการตามกรอบและ
ทิศทางของแผน การจดัสรรงบประมาณ และการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดบัอยูภ่ายใตก้รอบ
ของแผนชาติ เพือ่ใหก้ารด าเนินนโยบายการศึกษาของชาติมีทิศทางชดัเจนและต่อเน่ือง กระบวนการจดัท า
แผนตอ้งผา่นการประชาพจิารณ์จากทุกภาคส่วนของประเทศ  

1. ใหมี้มติคณะรัฐมนตรีจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อจดัท าร่างแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติ
ระยะ 5 ปี โดยถือเป็นวาระแห่งชาติมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานด าเนินการ ในการจดัท าแผนให้มี
การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมของประเทศ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละ
ภูมิภาค ร่วมถึงการสงัเคราะห์ผลการวจิยัของประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก 

2. การบงัคบัใช่แผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติระยะ 5 ปี ใหผ้า่นความเห็นชอบจากรัฐสภา 
กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินนโยบายการจัดการศึกษา

ของชาติ 
เพื่อก ากับการท างานของทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ รวมถึง 

ความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหด้ าเนินการเป็นไปตามแผนแม่บท
การศึกษาแห่งชาติที่ก  าหนดไวน้ั้น ตอ้งจดัใหมี้สภาการศึกษาระดบัชาติ / คณะกรรมการระดบัชาติท  าหน้าที่
ก  ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการศึกษาแห่งชาติทุกปี และน าผลการประเมิน
เสนอต่อรัฐบาลเพือ่ขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาของประเทศใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนที่ก  าหนดไว ้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยมีนโยบายที่ชดัเจนในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ประกอบ
กบัประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์โดยเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และยงัเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการศึกษา ไดแ้ก่ SEAMES, 
SEAMEO RIHED, UNESCO และ AUN เป็นตน้ ดงันั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะพฒันาสถานศึกษาให้
เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อเป็นการเช่ือมโยงการจดัการศึกษา การพฒันา
ประชากร และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั
หรืออุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงการจดัการศึกษานานาชาติตามอตัลกัษณ์
ของสถาบนัการศึกษาที่มีความเขม้แข็ง และการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับครอบครัวชาวต่างชาติ
ที่มาลงทุนและประกอบอาชีพในเมืองไทย   
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เป้าหมาย  
1. มีการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดม้าตรฐานสากล

ส าหรับครอบครัวชาวต่างชาติ 
2. มีการพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษานานาชาติตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้

เป็นที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เช่น จ านวนผูเ้รียน / ผูส้ าเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ 
จ  านวนผลงานวจิยัระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน เป็นตน้  

3. ยกระดบัการให้บริการการจดัการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษาในสาขาที่ไทยมี
ศกัยภาพการแข่งขนัเป็นสถานศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียน   

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 6.1 สนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
การเปิดเสรีการคา้การลงทุนของประเทศไทยส่งผลให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติมาติดต่อคา้ขายท า

ธุรกิจในประเทศไทยเพิม่มากขึ้น ดงันั้นรัฐบาลจึงควรส่งเสริมบทบาทการจดัการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานของ
ภาคเอกชนใหมี้การจดัการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติใหก้บัครอบครัวชาวต่างชาติที่มาอาศยัอยูใ่นประเทศ ใน
ย่านแหล่งการค้าการลงทุนที่ มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จ  านวนมากหรือในพื้นที่ที่ภาครัฐจัดไว้ส าหรับ 
การส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ 

1. เนน้การส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาภาคเอกชนใหมี้การจดัหลกัสูตรการศึกษานานาชาติ 
2. ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาดา้นหลกัสูตร บุคลากรทางการศึกษา มาตรฐาน  

การประเมินคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 
3. จัดตั้ งศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน  

การประชาสัมพนัธ์และประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติ จดัท าเว็ปไซต์ ให้เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล
การศึกษาในประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานานาชาติตามอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
การจดัการศึกษาทั้งระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสถานศึกษาจะมีเป้าหมายการจดัการศึกษาที่เป็น

ลักษณะเฉพาะในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้ งภายในและภายนอกจะมุ่งเน้นให้
สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกบัอัตลักษณ์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษาให้มีการสร้างองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลโดยเฉพาะในสาขาที่สถานศึกษามีความพร้อม มีความเขม้แข็ง มี
ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในต่างประเทศ และมีการจดัการศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทสถานศึกษาที่มีการจดัการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติอยูแ่ลว้โดยเฉพาะ 
ในระดับบณัฑิตศึกษาให้มีการสร้างองค์ความรู้ มีบทบาทส าคญัด้านการวิจยัและพฒันา การให้บริการ
วชิาการแก่สงัคม โดยเนน้สนบัสนุนงบประมาณดา้นการวจิยัเพิม่มากขึ้น 
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2. ก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถานศึกษานานาชาติของไทยกับสถาบนัการศึกษาต่างประเทศที่มีช่ือเสียงหรือร่วมมือท าวิจยั
ร่วมกบัสถานประกอบการในต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญระหวา่งมหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศทั้งดา้น 
การจดัการเรียนการสอน การวจิยั และการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมร่วมกนั 

4. ส่งเสริมบทบาทคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีบทบาทในเวทีวิชาการระดบัภูมิภาค
อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนๆ 

5. สร้างบรรยากาศทางวชิาการและการอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ที่จะเขา้มาศึกษาในประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ไทยมีความเข้มแข็งเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน  

เนน้การส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทการจดัการศึกษาในสาขาที่ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั
หรืออุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขา
เทคโนโลยอีาหารและที่เก่ียวขอ้ง สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดบัสากลและเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

1. จดัท าฐานขอ้มูลสถานศึกษาที่มีการจดัการเรียนการสอนในสาขาที่ไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ทั้งระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

2. พฒันาและก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาเพื่อเป็นตวัช้ีวดัในการส่งเสริม
สนบัสนุนและยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาสู่ระดบัสากล 

3. สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาให้เขา้สู่มาตรฐาน 
ที่ก  าหนดไว ้

4. สนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมเพือ่ไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 




