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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่อง การวิจัย
และพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2) สรางแนวทาง    
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3) ศึกษาผลการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย       
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะหเอกสาร การตอบแบบสอบถาม และการประชุมสนทนา
กลุม (Focus Group) สามารถนําเสนอบทสรุปได ดังนี้ 

1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรมีการบูรณาการแผน

ยุทธศาสตรดานที่มีความซ้ําซอนกัน หรือเนื้อหาใกลเคยีงกันเขาดวยกัน  
1.2 การวิเคราะหยุทธศาสตร พ.ศ. 2558 - 2562 มีการปรับปรุงพัฒนาดานยุทธศาสตร          

และกลยุทธการดําเนินงาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ควรยกเลิกกลยุทธที่ 1.1 

คือ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทยและความรู พ้ืนฐานของประเทศ สมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะองคความรูดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
ความเปนพลเมืองอาเซียน เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูอาเซียนเปนท่ีเรียบรอยแลว และกลยุทธ
ที่ 1.2 – 1.4 คงไวเชนเดิม คือ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
และประเพณีของอาเซียน บูรณาการความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนไวในหลักสูตรการเรียนการ
สอนทุกระดับ และจัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียนศึกษาเพ่ือทําหนาที่เปนคลังความรูระดับชาติและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนและพัฒนากลไกการเขาถึงขอมูลของภาคสวน
ตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรการบูรณาการความรูและการจัดตั้งศูนย
อาเซียนศกึษายังเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสทางการศึกษา ไมมีการเพ่ิมหรือลดกลยุทธ
ในการทํางาน เนื่องจากมีความครอบคลุมภารกิจการดําเนินงานอยูแลว 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตกําลังคนใหมีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน เพ่ิมกลยุทธ       
ดานการพัฒนานวัตกร การสรางความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ิมกลยุทธ ดานการวิจัย
และพัฒนา (R&D) การรับรูเทาทันดิจิทัล (Digital) เนื่องจากในปจจุบันการพัฒนาและรูเทาทันดิจิทัลเปน
สิ่งที่จําเปนเพ่ือตอการดําเนินงานในดานตาง ๆ  

ยุทธศาสตรที่  5 พัฒนากลไกลท่ีเกี่ยวของเพ่ือรองรับการเคลื่อนยาย/แลกเปลี่ยน และ
ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางเครือขายระหวางกันในภูมิภาคควรบูรณาการรวมกันเปนยุทธศาสตรเดียวกัน 
และเพิ่มเติมกลยุทธการดําเนินงาน คือ การเขาใจยอมรับทามกลางความหลากหลายของประชาคม
อาเซียน การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรม และการศึกษาดูงาน 

1.3 การบูรณาการการทํางานทั้งภายใน/ภายนอก/ระหวางหนวยงานในระดับกระทรวง     
และเนนการใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม 

1.4 กระทรวงศึกษาธิการตองมีความชัดเจนวาจะพัฒนาคนไปในรูปแบบใด เพ่ือเปนกรอบ
แนวทางยุทธศาสตรดานการศึกษาในอาเซียน 

1.5 การสรุปผลการดําเนินงานที่มีความเปนไปได ประสบความสําเร็จ เพ่ือพัฒนางานตอไป
อยางมีทิศทาง โดยคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

1.6 การเขียนยุทธศาสตรตองใชภาษาที่เขาใจงาย 
1.7 การดําเนินงานมีการวิเคราะห SWOT ทําใหเห็นจุดแข็ง โอกาส จุดออน ภัยคุกคาม       

จึงตองดําเนินการในดานที่เปนความเขมแข็งและโอกาสกอน เพ่ือใหเห็นผลเปนรูปธรรมและจุดออน      
ภัยคุกคาม จะไดออนตัวลง 

1.8 จัดทําตัวชี้วัด (KPI) ในการดําเนินงาน เพื่อที่จะไดเห็นผลสัมฤทธิ์ของแตละยุทธศาสตรที่
ชัดเจน 

2. การสรางแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
2.1 การสรางการรับรู 

2.1.1 การประชาสัมพันธ 
ดําเนินการประชาสัมพันธ และรายงานผลการวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร

อาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ไดรับรูขอมูล สารสนเทศของการ
วิจั ย ในครั้ งนี้  เ พ่ื อ เป นแนวทางการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอา เซียนด านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และนอกจากนี้ยังไดเผยแพรขอมูล
ผลการวิจัยทางเว็บไซตของสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(www.bic.moe.go.th) และเว็บไซตของศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (http://www.asean.moe.go.th) ดวย 
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2.1.2 การจัดประชุม 
ดําเนินการจัดประชุมตาง ๆ เพ่ือสรางแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียน

ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก การจัดประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) ของผูที่มี
ส วนเ ก่ียวของในการกําหนดทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียน
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดประชุมคณะทํางานยอยเพื่อบูรณาการโครงการและ
กิจกรรมทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การจัด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ และการจัดประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.1.3 สรางความรูความเขาใจ 
สอดแทรกการพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการรวมประชุมตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมใหมีความเขาใจตรงกันและมีทิศ
ทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังไดเผยแพรขอมูลผลการวิจัยทางเว็บไซตของสํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.bic.moe.go.th) และเว็บไซตของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.asean.moe.go.th) 
เพ่ือเปนการเพิ่มชองทางในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้น 

2.2 การวางระบบการขับเคลื่อน 
2.2.1 ดานการวางแผน 

2.2.1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรมกีารบูรณา
การแผนยุทธศาสตรดานที่มีความซ้ําซอนกัน หรือเนื้อหาใกลเคยีงเขาดวยกัน 

2.2.1.2 การปรับปรุงพัฒนาหรือเพ่ิมยุทธศาสตรยอย ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
การพัฒนานวัตกร การรับรูเทาทันดิจิทัล (Digital) การเขาใจยอมรับทามกลางความหลากหลายของ
ประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรม การสรางความสามารถในการแขงขัน การ
พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

2.2.1.3 การบูรณาการองคความรูอาเซียนสูการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่เปน
รูปธรรมทั้งภายใน/ภายนอก/ระหวางหนวยงานในระดับกระทรวง และเนนการใหความสําคัญในการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม 

2.2.1.4 การเขียนยุทธศาสตรควรใชภาษาที่เขาใจงาย 
2.2.1.5 การประชาสัมพันธหรือใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับความสําคัญของ

อาเซียน 
2.2.1.6 การกําหนดแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรใหมีความชัดเจน 
2.2.1.7 การวางแผนใหเปนรูปธรรมจากหนวยงานตนสังกัด 
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2.2.1.8 การเผยแพรขอมูลของแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการใหทั่วถึงและชัดเจน 

2.2.2 ดานการบริหารจัดการ 
2.2.2.1 การกําหนดนโยบายของกระทรวงควรมีความตอเนื่องในการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา ซึ่งบางครั้งไมไดเปนจุดเนนที่สถานศึกษาตองขับเคลื่อน 
2.2.2.2 เนื้อหาหลักสูตรควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยและกาวทันตอเทคโนโลยีมาก

ยิ่งขึ้น 
2.2.2.3 สงเสริมและสนับสนุนสื่อและอุปกรณในการใหความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิก

ในอาเซียน 
2.2.2.4 เพ่ิมชองทางการกระจายโอกาสการรับขาวสารในพ้ืนที่หางไกล  
2.2.2.5 สงเสริมความพรอมของประชาชนในการเปนประชาคมอาเซียนใหทั่วถึง   

2.2.3 ดานการปฏิบัติงาน 
2.2.3.1 กําหนดตัวชี้วัด (KPI) หรือแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
2.2.3.2 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียนใหสม่ําเสมอ เพื่อสรางองค

ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหชัดเจน 
2.2.3.3 สรางความตอเนื่องในการดําเนินงานใหบรรลุผลในทุกประเด็นยุทธศาสตรยอย  
2.2.3.4 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรควรใหสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติมีสวนรวมใน

การกําหนดความตองการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินงาน 
2.2.3.5 กระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา 
2.2.4 ดานบุคลากร 

2.2.4.1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหทั่วถึง และสามารถติดตอประสานงานเครือขายดานการศึกษา
อาเซียนได 

2.2.4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีครูผูสอนที่เปนเจาของภาษา  
2.2.4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนหรือผูนํากิจกรรมชมรมอาเซียนมี

ประสบการณหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
2.2.4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร นักเรียน ตระหนักและเห็นความสําคัญ                 

ในการดําเนินงานอาเซียน 
2.2.4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกลุมประเทศในสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 



5 
 

2.2.5 ดานงบประมาณ 
2.2.5.1 จัดสรรงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานอาเซียนอยาง

ทั่วถึง 
2.2.5.2 การจัดสรรงบประมาณโดยตรงดานอาเซียน เพ่ือใหสามารถดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานไดอยางเต็มที่และสมบูรณ 
2.2.5.3 จัดสรรคาตอบแทนครูผูสอนจากตางประเทศใหครอบคลุมเนื่องจากบาง

ประเทศ       มีคาใชจายสูง 
2.2.5.4 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
2.2.5.5 การกําหนดนโยบายใหมีการจัดสรรงบประมาณลงสูระดับปฏิบัติโดยตรง 

เนื่องจากสวนใหญไดมีการจัดสรรไปยังระดับตนสังกัด ซึ่งจะเนนการอบรม สัมมนา คาที่พัก คาตอบแทน
วิทยากร แตผูปฏิบัติระดับโรงเรียน ไมมีงบประมาณสําหรับการพัฒนา ดังนั้นการดําเนินการจึงไมบรรลุ
เปาหมายและไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตร 

2.2.6 ดานการติดตามประเมินผล 
2.2.6.1 การกํากับ ดูแล นิเทศ เปนระยะและตอเนื่อง 
2.2.6.2 การติดตามประเมินผลอยางเปนรูปแบบและตอเนื่องจากหนวยงานตนสังกัด 
2.2.6.3 การสรุปผลการดําเนินงานที่มีความเปนไปได ประสบความสําเร็จ เพ่ือพัฒนา

งานตอไปอยางมีทิศทาง โดยคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
2.2.6.4 การวิเคราะห SWOT หาจุดแข็ง โอกาส จุดออน ภัยคุกคาม เพ่ือใหเห็นผล

เปนรูปธรรม พรอมทั้งลดจุดออน และภัยคุกคามลง 

3. การศึกษาผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
การวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารสถานศึกษาจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สถานศึกษาขนาดใหญ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ) รวมทั้ง
ขาราชการครู พนักงานราชการที่มีสวนเก่ียวของ จํานวนทั้งสิ้น 302 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 272 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.07 

3.1 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม 
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกลยุทธในภาพรวม    

อยูในระดับมาก โดยมีระดับผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสารมีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตกําลังคนใหมีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 2 
ยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากลไกลท่ีเกี่ยวของเพ่ือรองรับการ
เคลื่อนยาย/แลกเปลี่ยน และยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางเครือขายระหวางกันในภูมิภาค ตามลําดับ 
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3.2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจําแนกตาม
ยุทธศาสตร 

3.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศไทยและความรูพ้ืนฐานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะองคความรูดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความเปนพลเมอืงอาเซียนมีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมาคือ บูรณาการความรู
เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ จัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียนศึกษา
เพ่ือทําหนาที่เปนคลังความรูระดับชาติและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนและประชาคม
อาเซียนและพัฒนากลไกการเขาถึงขอมูลของภาคสวนตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีทุกรูปแบบและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีของอาเซียน และผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ คือ ดานครู/บุคลากร มีความรูในการจัดการศึกษาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้ง
ความรูพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกในอาเซียน ดานประวัติศาสตร วัฒนาธรรม และประเพณี รวมท้ังการ
เปนพลเมืองอาเซียน และมีความรูความเขาใจในดานดานตาง ๆ สามารถบูรณาการและผลิตสื่อการสอน
ดานอาเซียนไดมากย่ิงข้ึน ดานผูเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศไทยและความรูพ้ืนฐานของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดานประวัติศาสตร วัฒนาธรรม และประเพณี รวมท้ังการเปนพลเมืองอาเซียน 
และดานหนวยงาน มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับประชาคมอาเซยีนในทุกระดับชั้น มีหลักสูตรอาเซียนในทุกระดับชั้น ทุกกลุมสาระการเรียนรู  
มีการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา และศนูยการศึกษาภาษา เชน เขมร พมา เพ่ือเปนคลังความรู และจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพผูเรียน 

3.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสทางการศึกษามีผลการดําเนินงาน     
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือสนับสนุนการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมทักษะผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานสากลมีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ สงเสริม
ใหกลุมผูดอยโอกาสไดมีโอกาสเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีคุณภาพ พัฒนาความรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และภาษาที่จําเปนในการเจรจากับประเทศคูเจรจาใหแกผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับใหสามารถสื่อสารได จัดการอบรมพัฒนาครูและผูบริหารทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
เพิ่มพูน ประสบการณ ทักษะตาง ๆ ที่จําเปนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถสื่อสารได สงเสริม
บทบาทความเปนผูนําของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หนวยงานในระดับพ้ืนที่ สถานศกึษา สถาบันการศกึษา 
และแหลงเรียนรูของไทย สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทั้งผูบริหาร ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษา 
ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาสถานศึกษาใหสามารถเปดหองเรียน
พิเศษเพ่ือปรับบรรยากาศการศึกษาใหรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และจัดตั้งกองทุนเพ่ือเปดโอกาส
ใหครู และนักเรียนไดไปมีประสบการณหรือศึกษาตอในประเทศสมาชิกอาเซียน ตามลําดับ และผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ คือ ดานครู/บุคลากร และผูบริหารมีประสบการณ และทักษะตาง ๆ  ที่จําเปน
โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นสามารถสื่อสารได เกิดทักษะการเรียนรูจากการโครงการ
แลกเปลี่ยนครูผูสอนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นที่
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หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของกลุมผูเรียนและตลาดแรงงาน ดานผูเรียน เปนนักปฏิบัติที่ดี
ซึ่งจะชวยใหเกิดความพรอมในตลาดแรงงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษาดูงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เกิดทักษะ ความรูภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียน 
ทักษะการเรียนรู ในภาษาตาง ๆ จากการสงเสริมเรื่องภาษาในการจัดการเรียนการสอนเชน มลายู ตากา
ล็อค จีน เกาหลี และญี่ปุน กลุมผูดอยโอกาสไดเขาถึงและไดรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ตาง ๆ มีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอยางเทาเทียมกัน และมีแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม 
สื่อการเรียนรูใหมีคณุภาพสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ และดานหนวยงาน เกิดเครือขาย
ระหวางประเทศสมาชิก เชน โครงการโรงเรียนคูพัฒนาไทย-อินโดนีเซีย และ Sister School เกิดความ
รวมมือตกลงรวมกัน (MOU) ระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐาน OBECQA ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สถานศึกษาใน
ชนบทไดมาตรฐานเทาเทียมกับโรงเรียนในเมือง และเปดเสรีในดานการศึกษารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 

3.2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตกําลังคนใหมีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียนมผีลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือเรงรัดการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของผูเรียนควบคูกับทักษะ   
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21มีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ สนับสนุนการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ือใหผูเรียนไดรับการรับรองดานทักษะวิชาชีพ และเชื่อมโยงประสบการณในการทํางานกับคาตอบแทน  
เพ่ือเพ่ิมผูเรียนดานอาชีวศึกษามากขึ้น ยกระดับสมรรถนะผูเรียนใหมีทักษะดานวิชาชีพสูงข้ึนเพ่ือสามารถ
เคลื่อนยายไปทํางานในอาเซียนได สนับสนุนการใหสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา และสงเสริมการ
เชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพ/มาตรฐานฝมือแรงงานกับประเทศตาง ๆ  ในอาเซียนเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตามลําดับ
และผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ คือ ดานครู/บุคลากร มีความรูความชํานาญจากการสงเสริมและพัฒนา
ใหเปนผู เชี่ยวชาญดานภาษาเพ่ือเปนตนแบบใหผูเรียนไดกาวไปสูความเปนมาตรฐานสากลของ
ตลาดแรงงาน ดานผู เรียน มีทักษะในดานวิชาชีพที่สูงข้ึน สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ มีทักษะดานการโรงแรมในตางประเทศ และมีทักษาดานภาษา เชน ภาษาจัน อังกฤษ จาก
สถานการณจริงในตางประเทศ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพใหกับผูเรียนในทุกสาขางานใหมีทักษะวิชาชีพที่
สูงขึ้น โดยการจัดในรูปแบบทวิภาคีจากความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อใหผูเรียนสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากลและเชื่อมโยงการทดสอบมาตรฐานฝมือเขากับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน และผูเรียนไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานโดยการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดซึ่งสงผลโดยตรงตอการประกอบอาชีพในอนาคต และดานหนวยงาน บูรณาการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม เชน การออกแบบ หุนยนต การเกษตร และคหกรรม 
และมีฐานขอมูลความตองการของตลาดแรงงานในประเทศกลุมอาเซียนจากการวิเคราะหภาพรวมของ
ประเทศอาเซียนในการพัฒนาการผลิตกําลังคนกับตลาดแรงงานอาเซียน 

3.2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารทุกประเภทเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การทํางาน และการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางเขมแข็ง และสนับสนุนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนอยางเปนรูปธรรม ตามลําดับ
และผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ คือ ดานครู/บุคลากร สามารถนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เชน การสรางผลงาน สราง
สื่อ หรือเกมสที่ใชในหองเรียน การใชงานโปรแกรม Google classroom และApplication ในการเรียน
การสอน ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูเรียน สามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงข้ึน มีความรูและทักษะ จากกิจกรรมการเรียนการสอนดาน ICT การพัฒนา
หองเรียนคุณภาพดานเทคโนโลยี และ ICT มีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีในการสืบคน นําเสนอ 
และเผยแพรผลงาน และสามารถใชโทรศัพทสมาทโฟน ในการขายสินคาออนไลน การใช Facebook 
Line เพื่อสรางงานสรางรายได ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และดานหนวยงาน สามารถใช
โครงขายทางเทคโนโลยีตอเชื่อมไดสะดวก และรวดเร็ว ในทกุประเทศสมาชิกอาเซียน โรงเรียน ผูปกครอง 
ครูสามารถตรวจสอบ วันเวลาการมาเรียน การขาดเรียน รวมถึงคะแนนเก็บ คะแนนความประพฤติของ
นักเรียนได จากการพัฒนาโปรแกรม I Student สามารถยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงของระบบในองครวมพรอมทั้งสอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล และ 
เสริมสรางสังคมนวัตกรรม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภททาง
การศึกษาเขาถึงทรัพยากรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดทําระบบฐานขอมูล 

3.2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากลไกลที่เก่ียวของเพื่อรองรับการเคลื่อนยาย/แลกเปลี่ยนมีผล
การดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ เผยแพรและใหความรูคนไทยเก่ียวกับมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาเซียนมีผลการดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการเคลื่อนยายและแลกเปลี่ยนบุคลากรในอาเซียน จัดตั้งหนวยงานหรือ
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดทําคูมืองานดานการศึกษาของอาเซียนเปนการเฉพาะ พัฒนามาตรฐาน กฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่สนับสนุนการเคลื่อนยาย/แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และประชากรวัยแรงงาน 
และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแหงชาติกับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ตามลําดับ และผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ คือ ดานครู/บุคลากร มีความพรอมดานวิชาชีพเพื่อรองรับการโยกยายและ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในอาเซียนแตยังไมมากเทาที่ควร ดานผูเรียน สามารถรับรูถึงมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ แต ยังไมสามารถดําเนินการตามได เนื่องจากยังไมมีความพรอมหรือไดรับการ
สนับสนุนเทาที่ควร และดานหนวยงาน ซึ่งหนวยงานท่ีเปนตนแบบยังมีไมเพียงพอดานอาเซียนสงผลให
การพัฒนากฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่จะสงเสริมสนับสนุนการเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนระหวางอาเซียนยัง
ไมดีเทาที่ควร มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเคลื่อนยายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหเห็นเปนรูปธรรมอยูบางแตยังไมครอบคลุมทุกดาน เชน ดานบุคลากร 

3.2.6 ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางเครือขายระหวางกันในภูมิภาคมีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือสงเสริมการดําเนินความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
และ/หรือสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา รวมทั้งภาคีเครือขายมีผล       
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การดําเนินงานสูงสุด รองลงมา คือ สงเสริมการสรางเครือขายของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิจัย
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา สงเสริมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ       
และภาคประชาสังคมตาง ๆ ที่ เ ก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือสรางเครือขายระหวางกันในอาเซียน            
และสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียน ตามลําดับ และผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ คอื ครู/บุคลากร เกิดการสรางเครือขายดวยการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศกึษา
ทั้งครูและนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการขยายความรวมมือดานวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ดานผูเรียน เกิดการเรียนรูจากการศึกษาดูงาน การเขาคาย กิจกรรมตาง ๆ 
กับ ประเทศสมาชิกอาเซียน และหนวยงาน มีการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการที่มีศักยภาพในภูมิภาคของอาเซียนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน และมีหนวยงาน
เครือขายจากการจัดกิจกรรมโครงการ Leadership /Thailand Education HUB 

4. การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.1 การสรางความตระหนักรู ควรมีการรายงานผลการวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียน
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบถึงขอมูลและสารสนเทศ
ตาง ๆ เพื่อใหผูที่มีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใชในการวางแผน การบริหารจัดการดานที่เกี่ยวของตาง ๆ 
เชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ควรมีการประชาสัมพันธการพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียน
ดานการศึกษาไปตามหนวยงานหรือสถานศึกษาตาง ๆ และเว็บไซต รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ หรือเอกสารตาง ๆ 
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สงผลใหนักเรียน ครู บุคลากร ผูบริหาร และประชาชนทั่วไปไดทราบและเห็น
ความสําคัญของประชาคมอาเซียนดานการศึกษาที่จะเกิดขึ้นใหมความทันสมัยและกาวทันตอโลกในยุค
ปจจุบัน และการสรางความรูความเขาใจควรมีการสอดแทรกไปตามขาวสาร การประชุมตาง ๆ ของ
กระทรวง เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมใหมีความเขาใจตรงกันและมีทศิทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

4.2 การวางระบบการขับเคลื่อน 
4.2.1 ดานการวางแผน การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรมี      

การบูรณาการแผนยุทธศาสตรดานที่มีความซ้ําซอนกัน หรือเนื้อหาใกลเคียงกันเขาดวยกัน พรอมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาหรือเพ่ิมยุทธศาสตรยอยดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนานวัตกร การรับรูเทาทัน
ดิจิทัล (Digital) การเขาใจยอมรับทามกลางความหลากหลายของประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงาน     
การแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรม การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีการบูรณาการองคความรูอาเซียนสูการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรมทั้งภายใน/ภายนอก/ระหวางหนวยงานในระดับกระทรวง และ
เนนการใหความสําคัญในการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม โดยการเขียนยุทธศาสตรควรใชภาษาที่เขาใจงาย มีการประชาสัมพันธหรือ
ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับความสําคัญของอาเซียนมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการตามแผน
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ยุทธศาสตรใหมีความชัดเจน มีการวางแผนใหเปนรูปธรรมจากหนวยงานตนสังกัด และมีการเผยแพร
ขอมูลของแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหทั่วถึงและชัดเจน 

4.2.2 ดานการบริหารจัดการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป 
ควรมีการกําหนดนโยบายของกระทรวงใหมีความตอเนื่องในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอาเซียนดาน
การศึกษาซึ่งบางครั้งไมไดเปนจุดเนนที่สถานศึกษาตองขับเคลื่อน ดานเนื้อหาหลักสูตรควรมีการปรับปรุง
ใหทันสมัยและกาวทันตอเทคโนโลยีมากย่ิงขึ้น พรอมทั้งเพ่ิมชองทางการกระจายโอกาสการรับขาวสารใน
พ้ืนที่หางไกล และสงเสริมความพรอมของประชาชนในการเปนประชาคมอาเซยีนใหทั่วถึง   

4.2.3 ดานการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรมี       
การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) หรือแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
อาเซียนใหสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางองคความรู เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหชัดเจน มีความตอเนื่อง             
ในการดําเนินงานใหบรรลุผลในทุกประเด็นยุทธศาสตรยอย ควรใหสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติมีสวนรวม     
ในการกําหนดความตองการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ        
การดําเนินงาน และกระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาทมากย่ิงขึ้นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
อาเซียนดานการศึกษา 

4.2.4 ดานบุคลากร การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรสงเสริม
และพัฒนาดานบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถดานภาษา เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ใหท่ัวถึง และสามารถติดตอประสานงานเครือขายดานการศึกษาอาเซียนได การจางครูผูสอนที่เปน
เจาของภาษา สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนหรือผูนํากิจกรรมชมรมอาเซียนมีประสบการณหรือ
เทคนิค      การจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งใหบุคลากร นักเรียน ตระหนักและเห็นความสําคัญ ในการ
ดําเนินงานอาเซียน และใหบุคลากรมีความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมประเทศในสมาชิก
อาเซียน 

4.2.5 ดานงบประมาณ การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป ควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานอาเซียนอยางทั่วถึง ในดานอาเซียนโดยตรง
เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานไดอยางเต็มที่และสมบูรณ จัดสรรคาตอบแทน
ครูผูสอนจากตางประเทศใหครอบคลุมเนื่องจากบางประเทศมีคาใชจายสูง สนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และการกําหนดนโยบายใหมีการจัดสรรงบประมาณลงสูระดับ
ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากสวนใหญไดมีการจัดสรรไปยังระดับตนสังกัด ซึ่งจะเนนการอบรม สัมมนา       
คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร แตผูปฏิบัติระดับโรงเรียน ไมมีงบประมาณสําหรับการพัฒนา ดังนั้น       
การดําเนินการจึงไมบรรลุเปาหมายและไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตร 

4.2.6 ดานการติดตามประเมินผล การจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในป
ถัดไป  ควรมีการกํากับ ดูแล นิเทศเปนระยะและตอเนื่องอยางเปนรูปแบบและตอเนื่องจากหนวยงานตน
สังกัด การสรุปผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จเปนรูปธรรมมีความเปนไปไดเพื่อใหสามารถพัฒนา
งานตอไปอยางมีทิศทางได โดยคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และควรมีการวิเคราะห SWOT     
หาจุดแข็ง โอกาส จุดออน ภัยคุกคาม เพื่อใหเห็นผลเปนรูปธรรม พรอมทั้งลดจุดออน และภัยคุกคามลง 
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รูปแบบ (Model) การวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนด านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรางรูปแบบ (Model) เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียน
ดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ ได ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบ (Model) การวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เห็นชอบ 
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จากรูปแบบ (Model) ดังกลาว สามารถอธิบายได คือ 1) การศึกษาวิเคราะหแผนยุทธศาสตร
อาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2558 – 2562) 2) วิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
อาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการดําเนินงานที่
ผานมา 3) เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่คนพบ หากไมผาน
การพิจารณาใหกลับไปสูขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง 4) หากไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯเรียบรอยแลว ใหบูรณาการแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา โดยการ
สรางแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของตามขั้นตอนถัดไป 5) ทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผนปฏิรูปประเทศ 
/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 / พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม 
เพ่ือใหครอบคลุมยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 6) รางแผนยุทธศาสตร
อาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป 7) เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
อาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณารางแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา
ในปถัดไป หากไมผานการพิจารณาใหกลับไปสู ข้ันตอนที่ 6 อีกครั้ง 8) หากไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯเปนที่เรียบรอยแลว ใหเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือพิจารณาลงนามรางแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา 9) ประกาศรางแผน
ยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาในปถัดไป 10) จัดทําตัวชี้วัด (KPI) ในการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 
โดยคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังขั้นตอนถัดไป 11) บูรณาการการทํางานทั้งภายใน/ภายนอก/
ระหวางหนวยงานทุกกระทรวงใหมีความชัดเจน ครอบคลุม และใชภาษาที่เขาใจงาย 12) ขับเคลื่อน    
การดําเนินงานแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาคทุกภาคสวน หรือเผยแพรไปยังกลุมผูปฏิบัติงานใหครอบคลุมและทั่วถึง 13) มีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3 
ระยะ คือ กอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลังการดําเนิน และ 14) จัดทํารายงานผล  
การดําเนินงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 


