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คํานํา 
 การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรบั

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ

เพื่อนบานในครั้งนี้ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลสําคัญที่จะนํามาใชในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา     

ในกลุมประเทศเพื่อนบาน ภายใตแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับ

ตางประเทศ ป พ.ศ. 2548 - 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผล 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยใน

การดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง

การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะ

สามารถกําหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับสถาบันการศึกษา

ของไทย ในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน

ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานแลว ผลการศึกษายังเปนการ

รองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มบทบาทเชิงรุกของ

ประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการศึกษาของกลุมประเทศเพื่อนบาน     

อีกดวย 
 ในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดรับความรวมมือเปน

อยางดีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจน

ผูบริหารของสถาบันการศึกษาที่ไดใหขอมูลจากการสัมภาษณ รวมถึง

บุคลากรของศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไดใหคําปรึกษาสําหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งคณะผูวิจัย

ตองขอขอบคุณเปนอยางมากสําหรับความรวมมือดังกลาวที่ไดสงผลตอ

ความสําเร็จของผลงานวิจัยนี้ และยังมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาใน

กลุมประเทศเพื่อนบานตอไป 
 
       คณะผูวิจัย 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยไดดําเนินความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับพหุ

ภาคีและทวิภาคีกับหลายประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลก โดยเฉพาะ   

อยางยิ่งความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานตามนโยบายรัฐบาล ทาง

กระทรวงศึกษาธิการจึงใหความสําคัญตอการดําเนินความรวมมือทางดาน

เศรษฐกิจและวิชาการกับกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยใหมีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศ ป พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งตาม

แผนยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการกําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน ที่มีมาตรฐานการศึกษาเปนที่

ยอมรับในระดับสากล และไดมีการเสนอยุทธศาสตรสําคัญไว 3 ประการ 

เพื่อใหวิสัยทัศนที่ไดกําหนดขึ้นมีการแปลงไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน

กลุมประเทศเพื่อนบาน ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ และยุทธศาสตรการสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสราง

เครือขายทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตรไดมีการ

กําหนดแนวทาง /มาตรการในการดําเนินยุทธศาสตร โดยเฉพาะใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ

เพื่อนบาน ไดมีการกําหนดแนวทาง/ มาตรการแสวงหาความรวมมือและ

พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันฝกอบรมวิชาชีพแสวงหา

ความรวมมือกับองคกรหรือสถาบันในตางประเทศโดยตรง มีการกําหนด

แนวทาง/มาตรการในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการจัด

การศึกษา ฝกอบรม และดูงานใหแกครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษาของ

ประเทศเพื่อนบาน และมีการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการ
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ผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะ (niche market) โดยในดาน
ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดมีการกําหนดแนวทาง/มาตรการใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ

ใหเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ นอกจากนี้ในสวนของ

แนวทาง/มาตรการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานใหเปนไปไดในทางปฏิบัติ มี

การกําหนดแนวทาง/มาตรการในการเผยแพรความรู วิธีการ และแนวปฏิบัติ

ที่ดีตางๆ ของไทย ไปสูประเทศเพื่อนบาน มีการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบาน แก

ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมการประชาสัมพันธ

การอุดมศึกษาไทยใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยอาศัยส่ือ

ส่ิงพิมพ การทําโรดโชว เปนตน 

 สภาพปญหา (problem statement) 

 จากการดําเนินการที่ผานมาของกระทรวงศึกษาธิการในดาน

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับกลุมประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะ

เปนในลักษณะของการใหทุนเพื่อการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน การใหวัสดุ

อุปกรณ การสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา และให

ความชวยเหลือในรูปแบบอื่นๆ ก็ตาม ผลการดําเนินงานที่ผานมาแมวาจะ

ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ แตยังมีปญหาอุปสรรคสําคัญในการ

ดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ขางตนในหลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ปญหา

ดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ตางๆ ของสถาบันการศึกษา เปนตน 



 
การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ            

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 

 
 

 3 

 ดวยความสําคัญและเหตุผลในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานให

บรรลุผล สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ในฐานะหนวยประสานงานดานตางประเทศ จึงไดจัดทํา

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม

ประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลสําคัญในการจัดโครงการ/ 

กิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการ

ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ ตลอดจน

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศเพื่อนบานตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย ในการ

ดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง

การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมุงศึกษาปจจัยดานบุคลากร 

งบประมาณ อาคารสถานที่ กฎระเบียบตางๆ ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

ตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ของสถาบันการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับ

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ

เพื่อนบาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้
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 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้ งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะความพรอมของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ วิทยาลัย

ชุมชนทั่วประเทศ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนที่มี

ดานตรวจคนเขาเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทั้งศูนยภาคและ      

ศูนย จั งหวั ด  ในจั งหวั ดช ายแดนที่ มี ด านตรวจคน เข า เ มื อ ง  แล ะ

สถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภท

สถาบันการศึกษา ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง โดยมุงศึกษา

ความพรอมดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดาน

กฎระเบียบตางๆ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

และดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมความรวมมือดานการศึกษากับประเทศ

เพื่อนบานของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัด (indicator) 
เบื้องตน สําหรับการประเมินระดับความพรอมในดานบุคลากร ดาน

งบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบตางๆ ดานส่ิงอํานวยความ

สะดวกอื่นๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน และดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง 

ๆ ของสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 

 2. ขอบเขตดานประชากรศึกษา 
 ประชากรศึกษาในครั้งน้ีประกอบดวยผูบริหาร และบุคลากรที่มี

สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนที่มี

ดานตรวจคนเขาเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค (ศูนยภาค) ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) เฉพาะในจังหวัดชายแดนที่มีดาน

ตรวจคนเขาเมืองและสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 

15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดาน

ตรวจคนเขาเมืองเทาน้ัน นอกเหนือจากนี้อยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษา 
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 3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม 

2550 ถึงเดือนกันยายน 2550 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน 

วิธีการศึกษา 

 1. ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในขั้นตอนของการสรางแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จะใชวิธีการแบบเชิงคุณภาพในการสราง

เครื่องมือ โดยใชขอมูลจากการทบทวนและวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

รวมกับขอมูลจากการวิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวน

เกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุมบุคลากร

ของประเทศเพื่อนบานประกอบดวย 
   1. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

   2. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 
   3. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

   4. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
   5. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง 

   6. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
บูรพา 
   7. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
มหิดล 
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   8. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 
   9. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี 
   10. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร 
   11. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
อิสลามยะลา 
   12. ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

 เม่ือไดขอมูลจากการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูล

จากการวิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกบุคลากรของกลุมประเทศ

เพื่อนบานแลว จะนําขอมูลดังกลาวมากําหนดเปนประเด็นคําถามของ

แบบสอบถาม 

 2. ขั้นตอนของการพัฒนาตัวชี้วัดเบ้ืองตน 
 ก า รพัฒน าตั ว ชี้ วั ด เ บื้ อ ง ต น ใ น เ รื่ อ ง ค ว า มพ ร อ ม ข อ ง

สถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให

เปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน จะเปนการสังเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากบทสัมภาษณผูบริหารและบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุมบุคลากร

ของประเทศเพื่อนบานรวมกับขอมูลจากการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ทั้งในและตางประเทศ ในเร่ืองเกณฑมาตรฐานตางๆ ในการจัดการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาในแตละระดับ โดยตัวชี้วัดเบื้องตนดังกลาวประกอบดวย 
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ตัวชี้วัดในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบ

ตางๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ และดาน

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตางๆ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดนี้จะมีทั้งตัวชี้วัด

ที่เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณในลักษณะของเกณฑมาตรฐานสําหรับความพรอม

ในแตละดาน และตัวชี้วัดที่เปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถบรรยาย

ลักษณะความพรอมในดานนั้นๆ ไดอยางชัดเจน 

 3. ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจะนําเครื่องมือแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึน้

ในขั้นตอนที่ 1 ไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริหารและ

บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา ซึ่ง

ประชากรและกลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรวิจยั 
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  
1) สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 2) วิทยาลัยชุมชน    

ทั่วประเทศ 3) สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยูในจังหวัด

ชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 4) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
(ศูนยภาค) 5) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) ที่ตั้งอยูในจังหวัด

ชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง และ 6) สถาบันการศึกษาเอกชนนอก

ระบบ (ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยูใน

จังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง  

 2. กลุมตัวอยาง 
 ในการเลือกตัวอยางของสถาบันการศึกษาขึ้นมาศึกษา จากทั้ง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยชุมชน สถาบัน

อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยภาค)  
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ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) และสถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) จะเลือกตัวอยางผูบริหารสถาบันการศึกษา

ขึ้นมาศึกษาแหงละ 1 คน และเลือกบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาของสถาบันการศึกษาขึ้นมาศึกษา    

แหงละ 1 คน โดยวิธีการในการเลือกตัวอยางขึ้นมาศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยางดวยแบบเจาะจง (purposive sampling) สําหรับรายละเอียด
ขอมูลของจํานวนสถาบันการศึกษา และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี

ดังตอไปนี้ 
กลุมตัวอยาง (คน) 

ประเภทของสถาบันการศึกษา 

จํานวน

(แหง) 
ผูบริหาร บุคลากร 

ที่เกี่ยวของ 

รวม 

1.  สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลทั่วประเทศ 149 
    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 71 74 74 148 

2. วิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ 18 

    โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาลในจังหวัด 
    ชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 

63 

    โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด   

    ชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 

52 

    ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
    (ศูนยภาค) 

5 

    ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
    (ศูนยจังหวัด) ในจังหวัดชายแดน 
    ที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 

12 

    สถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ     

    (ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภท  
    สถาบัน การศึกษาที่ต้ังอยูในจังหวัด 
    ชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 

211 

67 67 134 

รวม 581 141 141 282 
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ผลการศกึษา 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปในประเด็นสําคญัไดดังนี ้

 1. การพฒันาตวัชี้วัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของ

สถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย    

ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน  
 ผลการศึกษามีรายละเอยีดดังนี้ 

  1.1 จุดเริ่มตนและพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน

ใหแกนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

  จากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ

ในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยสวนใหญเริ่มขึ้นใน

สถาบันการศึกษาที่อยูใกลกับชายแดนที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  
สวนการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติในระดับอุดมศึกษานั้นไดเร่ิมขึ้น

อยางจริงจังในสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ โดยสถาบันการศึกษาเหลานี้มีการประชาสัมพันธเพื่อรับ

นักศึกษาตางชาติเขามาเรียนอยางเปนรูปธรรมผานทางเครือขายของ

องคการทางศาสนา ตอมาการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติไดเร่ิม

ขยายเขาสูสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยเริ่มจากการดําเนินนโยบายทางการ

ทูตที่มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมความสัมพันธ และพัฒนาประเทศเพื่อนบาน 
  การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติของประเทศไทยใน

ปจจุบันมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ประกอบดวย 
  1. การจดัการเรียนการสอนแบบนานาชาตดิวยหลักสูตร

ภาษาไทย  

  2. การจดัการเรียนการสอนแบบนานาชาตดิวยหลักสูตร

ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาตางประเทศอื่นๆ  
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  3. การจดัการเรียนการสอนโดยพัฒนาหลกัสูตรใหมีความ

เปนเอกลักษณตามความตองการของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน  
  4. การจดัการเรียนการสอนโดยเสริมกิจกรรมการเรียนรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษาตางชาต ิ 
  1.2 ชองทางการเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติใน

สถาบันการศึกษาของไทย 

  การเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติในสถาบันการศึกษา

ของไทย มีชองทางการเขามาในหลายชองทาง โดยชองทางหลักมี 3 ชองทาง

ประกอบดวย 
  1. ชองทางการทําขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน        

การศึกษาหรือหนวยราชการของไทยกับประเทศเพือ่นบาน โดยมีการทํา

ขอตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาระหวางกัน  

  2. ชองทางการไดรับทุนจากรัฐบาลไทย หรือหนวยงานอื่นๆ 

ในประเทศไทย 

  3. ชองทางการเขามาศึกษาตอดวยทุนสวนตัว 

  1.3 การประชาสัมพันธเพ่ือรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา

ตอในประเทศไทย 
 การประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอใน

ประเทศไทยของสถาบันการศึกษาแตละแหง มีวิธีการประชาสัมพันธที่

สามารถสรุปได 5 วิธี ดังนี้ 
  1. การประชาสมัพันธโดยผานทางสถาบันการศึกษาที่มี

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน 
  2. การประชาสมัพันธโดยผานหนวยงานราชการของประเทศ

เพื่อนบาน หรือกระทรวงการตางประเทศของไทย 
  3. การออกเดินสายประชาสัมพันธ (Road Show) 
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  4. การประชาสมัพันธผานทางชองทางการเยีย่มเยียน 

แลกเปลี่ยน การศึกษาดูงานหรืออาศัยเวทีวิชาการ ในการเผยแพรชื่อเสียง

ของสถาบัน  
  5. การประชาสมัพันธผานทางส่ือตางๆ อาทิ เวปไซต  
ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  

  1.4 การเตรียมความพรอมของสถาบันการศกึษาในการจัด

การศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ 
  จากผลการศึกษาขอมูลจากผูบริหารสถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาตางชาติ ในเร่ือง

การเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ พบวา

การจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษาของไทยนั้น

จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ประกอบดวย 
  1. การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทาง
การศึกษา ไดแก 
   1.1 หอพักนักศกึษาตางชาติ หรือ International 
House  

   1.2 หองสมุด   
  2. การเตรียมความพรอมดานทุนการศึกษา 
  3. การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  
  การเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการศกึษา ไดแก 

   3.1 การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอน 
   3.2 การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอนภาษาไทย 
   3.3 การเตรียมความพรอมดานความเขาใจประเทศเพือ่น

บานของผูบริหารและคณาจารย  
   3.4 การเตรียมความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุน  
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  4. การเตรียมความพรอมดานหลักสูตรการสอน และ

มาตรฐานการศึกษา  
  5. การเตรียมความพรอมดานการปรับพื้นฐาน 
  6. การเตรียมความพรอมดานการดูแลนักศึกษาตางชาต ิ

  1.5 การตัดสินใจเขามาศึกษาตอในประเทศไทยของนักศึกษา

ตางชาต ิ

  จากการศึกษาขอมูลจากกลุมผูบริหารสถาบันการศึกษาท่ีได

จัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ พบวาสาเหตุที่นักศึกษาตางชาติเลือก

มาศึกษาตอในประเทศไทย เน่ืองจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
  1. ประเทศไทยมีคาใชจายถูกกวาประเทศอื่นๆ  
  2. การยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
  3. การมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 

  4. การเดินทางเขามาศึกษาในประเทศไทยมีความ

สะดวกสบาย 
  5. จํานวนสถาบันการศึกษาในประเทศเพือ่นบานมีไมเพียงพอ 
  6. การแนะนําของนักศกึษาตางชาติที่เคยเขามาศึกษาใน 
ประเทศไทย 
  7. การไดรบัทนุการศึกษา 
  8. ความตองการในการเรียนรูภาษาไทยเพื่อนาํไปใชในการ

ทํางาน 
  9. ความสวยงามของสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
ความเปนไทย 
  10. เกณฑมาตรฐานในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอของ 
ประเทศไทยไมสูงมาก 



 
การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ            

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 

 
 

 13 

  1.6 นโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันการศกึษาในการจัด

การศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ 

  จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาแตละแหงมีนโยบาย

และยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติดังนี้ 
  1. นโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและความ

หลากหลายในดานภาษาตางประเทศ 
  2. นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเรียนการสอน

ดวยภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาต ิ
  3. นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมงานวิจัยที่

เกี่ยวของกบัประเทศเพือ่นบานเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศ

เพื่อนบาน 
  4. นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลกัสูตรใหมีความ

หลากหลาย และสอดคลองกบัความตองการของนักศกึษาจากกลุมประเทศ

เพื่อนบาน 

  5. นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาศกัยภาพของ

อาจารยผูสอน 

  1.7  การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย
สําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปขอมูลในเรื่องการเตรียมความ

พรอมของสถาบันการศึกษาของไทย ในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน

แตละประเทศดังนี้ 
  1.  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา

ใหแกนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีการ
เตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
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   1)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือดานอาจารยผูสอน และสถานที่ศึกษา      

ดูงานของศึกษาและบุคลากร 
   2)  การจัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานขึ้นมา

รับผิดชอบในการเตรียมความพรอมดานภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 
   3)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายใน

หอพักของมหาวิทยาลัย 
   4)  การเตรียมความพรอมในเรื่ องมาตรฐานทาง

การศึกษา 
   5)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
  2.  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา

ใหแกนักศึกษาจากประเทศสหภาพพมา  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับ
การจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การจัดเตรียมทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   2)  การเตรียมพรอมดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษาตางชาติ 
   3)  การเตรียมความพรอมในเรื่องชองทางการติดตอ

ประสานงานกับรัฐบาลพมา 
   4)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายใน

หอพักของมหาวิทยาลัย 
   5)  การสรางความเขาใจใหแกบุคลากรและนักศึกษาของ

ไทยในเรื่องการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 
   6)  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ทั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาเอก อาจารยที่ปรึกษาดานภาษาไทย และ

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
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  3.  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา

ใหแกนักศึกษาจากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ไดมีการเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การสรางความเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยวัฒนธรรม 
   2)  การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสําหรับทองถิ่น อาทิ 

หลักสูตรวิจัยและพัฒนาทองถิ่น (พนมดงรักศึกษา) 
   3)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเพื่อความรวมมือทางดานการวิจัย และการจัดการศึกษา 
   4)  การจัดเตรียมที่พักสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   5)  การจัดเตรียมทุนการศึกษา / งานพิเศษ สําหรับ

นักศึกษาตางชาติ 
   6)  การเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอน ทั้งในการ

พัฒนาในดานการศึกษาระดับปริญญาเอก และการสอนดวยภาษาอังกฤษ 
  4.  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา

ใหแกนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ไดมีการเตรียม
ความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเพื่อขอความชวยเหลือดานอาจารยผูสอน และสถานที่ศึกษาดู

งานของศึกษาและบุคลากร 
   2)  การจัดตั้งศูนยภาษาขึ้นมารับผิดชอบในการเตรียม

ความพรอมในดานภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ ทั้งที่ประเทศไทยและใน

ประเทศเวียดนาม 
   3)  การเตรียมความพรอมในการสรางความรูความเขาใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 
   4)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายใน

หอพักของมหาวิทยาลัย 

   5) การเตรียมความพรอมในเรื่องมาตรฐานทางการศึกษา 
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   6)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
  5.  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา

ใหแกนักศึกษาจากประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ไดมีการเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การเตรียมความพรอมทางดานภาษาที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ 

และภาษาไทย) 
   2)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
   3)  การเตรียมความพรอมของบุคลากรผูสนใจในรายวิชา

พื้นฐานในการถายทอดดวยภาษาอังกฤษ 
   4) การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติภายใน

สถาบันการศึกษา 
   5)  การเตรียมหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   6)  การเตรียมความพรอมหองสมุดในเรื่องตํารา วารสาร 

และเทคโนโลยีสําหรับการคนควา 

  1.8  จดุแข็ง จดุออน โอกาส อุปสรรค (SWOT 
Analysis) ของระบบการศึกษาไทยในการพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง   
ทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

  จากผลการวิเคราะหพบวา ระบบการศึกษาของไทยยังมีปจจัย

ภายในในสวนที่เปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง แตมีปจจัยภายนอกในสวนที่เปน

โอกาสเทากับอุปสรรค ซึ่งผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคของระบบการศึกษาไทยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จุดแข็ง จุดออน 

1. คาใชจายในดานการศึกษาของ 
   ประเทศไทยประหยัดกวา 
   ประเทศอื่นๆ 
2. สถาบันการศึกษาของไทย          
   มีขอตกลงทางวิชาการกับ 
   สถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ 
   เพื่อนบานหลายแหง 
3. การคมนาคมระหวางประเทศไทย 
   กับประเทศเพื่อนบานมีความ 
   สะดวกสบาย 

4. ทําเลที่ตั้งของประเทศไทย  
   มีพรมแดนตดิกับประเทศเพื่อนบาน 
   หลายประเทศ 
5. อาจารยในแตละสถาบันการศึกษา 
   มีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปน 
   อยางดี มีความเปนกันเองกับ 
   ลูกศิษยชวยใหการเรียนเปนไป 
   อยางราบรื่น  
6. หลักเกณฑในการรับนักศึกษา 
   ตางชาติเขาศึกษาตอ สามารถ 
   ผอนปรนไดในบางเรื่อง เชน  
   เรื่องความพรอมทางดานภาษา 
 

1. มีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาตางชาติคอนขางนอย

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 
2. โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา 

อาทิ อาคารเรียน หองสมุด 

หอพัก ยังมีไมเพียงพอ  
3. ระเบียบราชการและขั้นตอนใน

การติดตอกับหนวยงานราชการ 

ไมเอ้ืออํานวยสําหรับการจัด

การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 
4. นโยบายการพัฒนาประเทศไทย

ใหเปนศูนยกลางการศึกษาใน

กลุมประเทศเพื่อนบานยังไมมี

ความชัดเจน ไมมีการดําเนินการ

อยางจริงจัง 
5. การดําเนินงานจัดการศึกษาใหแก 
   นักศึกษาตางชาติของสถาบัน 

การศึกษาตางๆ  
   ยังขาดความเปนเอกภาพ 
6. สถาบันการศึกษาสวนใหญ 
   ยังขาดความพรอมดานบุคลากร 
   ทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพ  
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จุดแข็ง จุดออน 

7. สังคมไทยเปนสังคมเปดที่ยอมรับ 
   ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม 
8. การปรับตัวของนักศึกษาจาก 
   กลุมประเทศเพื่อนบานใหเขากับ 
   สังคมไทย สามารถทําไดไมยาก 
9. ความสวยงามของสภาพภูมิประเทศ 

   แหลงทองเที่ยว และประเพณี 
   วัฒนธรรมของไทย 

7. หลักสูตรของสถาบันการศึกษา

ของไทยไมสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริงในประเทศ 
   เพื่อนบาน 
8. อุปสรรคในดานการส่ือสารดวย

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

กับนักศึกษาตางชาติในช้ันเรียน 
9. งบประมาณในการจัดการเรียน 
   การสอนของสถาบันการศึกษา 
   มีจํากัด 
10. ขาดการเตรียมความพรอม 
   ดานบุคลากรเพื่อรองรับการจัด 
   การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 
11. ขาดมาตรฐานในการจัดการ 
   เรียนการสอนดวยภาษาไทยใหแก

   นักศึกษาตางชาติ 
12. ความไมเขาใจและทัศนคติใน 
   แงลบของบุคลากรทางการศึกษา 
   ที่มีตอนักศึกษาตางชาติและ 
   ประเทศเพื่อนบาน 
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โอกาส อุปสรรค 

1. ประเทศเพื่อนบานไดรับการยอมรับ 
   ในแงของคุณภาพทางการศึกษาจาก 
   กลุมประเทศเพื่อนบาน  
2. มีความตองการในการเรียน 
   ภาษาไทยจากกลุมประเทศ 
   เพื่อนบาน 
3. สถาบันการศึกษาในประเทศ 
   เพื่อนบานไมเพียงพอรองรับ       
   ความตองการในการศึกษาตอ 
   ของนักศึกษาในประเทศ 
 

1. ประเทศเพื่อนบานสวนใหญ 
   เปนประเทศกําลังพัฒนา  
   ประชาชนสวนใหญไมมีทุนทรัพย 
   ในการศึกษาตอในตางประเทศ 

2. นักศึกษาจากกลุมประเทศ 
   เพื่อนบานสวนใหญยังขาด 
   ความพรอมในการสื่อสาร 
   ดวยภาษาไทย 
3. หนวยงานทางดานการศึกษา 
   ของประเทศเพื่อนบาน 
   บางประเทศปฏิบัติงานลาชา  
 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร   

ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุม

บุคลากรของประเทศเพื่อนบาน รวมกับขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม  

ที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลทั้งสองสวนมาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนตัวชี้วัด

เบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับ

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ

เพื่อนบานไดดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดในดานบุคลากร 
 ตัวชี้วัดในดานบุคลากรประกอบไปดวยตัวชี้วัดยอยไดดังตอไปนี้ 
  1.1 ความสามารถในการถายทอดดวยภาษาองักฤษของอาจารย

ผูสอน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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  1.2 คุณภาพในดานวิชาการระดับนานาชาตขิองอาจารยผูสอน 
  1.3 ความสามารถในการสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษา

ตางชาติของอาจารยผูสอน (หลักสูตรภาษาไทย) 
  1.4 ความพรอมทางดานภาษาของบุคลากรฝายสนับสนุน 
  1.5 ความเขาใจที่มีตอประเทศเพื่อนบานของผูบริหารและ

คณาจารย 

 2. ตัวชี้วัดในดานงบประมาณ 
  ตัวชี้ วัดในดานงบประมาณประกอบไปดวยตัวชี้ วัดยอย

ดังตอไปนี้ 
  2.1 สถาบันการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก

งบประมาณที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรปกต ิ
  2.2 สถาบันการศึกษามีงบประมาณสําหรับจัดสรรเปน

ทุนการศึกษาใหนักศึกษาจากกลุมประเทศเพือ่นบาน 

3. ตัวชี้วัดดานอาคารสถานที่ 
 ตัวชี้ วัดในดานอาคารสถานที่ประกอบไปดวยตัวชี้ วัดยอย

ดังตอไปนี้ 
  3.1 การมีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  3.2 การมีหองสมุดที่มีทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเพียงพอ  
  3.3 การมีหอพกัสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย 
  3.4 ภายในสถาบันการศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไวอยาง

สวยงาม 
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 4. ตัวชี้วัดดานกฎระเบียบตางๆ  
 ตัวชี้วัดในดานกฎระเบียบตางๆ ประกอบไปดวยตัวชี้วัดยอย

ดังตอไปนี้ 
  4.1 สถาบันการศึกษามีขอตกลงทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาในกลุมประเทศเพือ่นบาน 
  4.2  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติเขาศกึษาตอในบาง

เรื่องสามารถผอนปรนได 

 5. ตัวชี้วัดดานส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
  5.1 สถาบันการศึกษามีการอํานวยความสะดวกในเรื่องการ

เดินทางเขาประเทศใหแกนักศกึษาตางชาต ิ

  5.2 สถาบันการศึกษามีหนวยงานและเจาหนาท่ีคอยให

คําปรึกษาแกนักศึกษาตางชาต ิ
  5.3 สถาบันการศึกษามีการจัดคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา

ของนักศึกษาไวอยางเพียงพอ 

  5.4 การเดินทางภายในสถาบันการศึกษาและระหวาง

สถาบันการศึกษาชุมชนภายนอกมีระบบการขนสงที่สะดวกสบาย และ

ปลอดภัย 

 6. ตัวชี้วัดดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
  6.1 การมีหลักสูตรการเรียนการสอนใหเลอืกหลากหลาย

สาขาวิชา 
  6.2 มีการจดัการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ

หลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  6.3 มีหลกัสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศเพือ่นบาน 
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 2. การวิเคราะหความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ

ดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง

การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

  2.1 ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาในระดบัชาติ

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 
  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศนที่

ไมเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน  แตมีนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน  คือนโยบายเปดรับ

นักศึกษาตางชาติจากทุกประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง

นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้

สถาบันการศึกษาสวนใหญไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางดาน

การศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยทางสถาบันมีอาจารยที่เคย

ปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติระหวาง    

1 - 5 คน ลักษณะงานหรือกิจกรรมในตางประเทศหรือการรวมกับ

ชาวตางชาติของอาจารยสวนใหญจะเปนเรื่องการสอน นอกจากนี้ทาง

สถาบันการศึกษายังมีบุคลากรจํานวนระหวาง 1 - 5 คน ที่เคยปฏิบัติงานใน

ตางประเทศ หรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติในเรื่องของงานบริการ

วิชาการ และสถาบันการศึกษาสวนใหญมีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาอยูใน
ปจจุบัน โดยสถาบันการศึกษาจะใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ

จัดการเรียนการสอน 

  2.2 ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาในระดบัวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันอาชีวศกึษา ศูนยการศกึษานอกโรงเรยีน และสถาบันการศึกษา

เอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) 
  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศน  

ที่ไมมีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน แตมี
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นโยบายในการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยสวนใหญ  

เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ อาทิ โครงการเปดสอนหลักสูตร   

ระยะสั้นใหกับนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน สถาบันการศึกษามี

จํานวนอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือเคยรวมปฏิบัติงาน     

กับชาวตางชาตินอยกวา 10 คน ลักษณะงานหรือกิจกรรมในตางประเทศ

หรือการรวมกับชาวตางชาติของอาจารยสวนใหญจะเปนเรื่องของการสอน   

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาสวนใหญยังมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีเคย

ปฏิบัติงานในตางประเทศหรือเคยปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาตินอยกวา   

20 คน โดยลักษณะงานหรือกิจกรรมของบุคลากรสวนใหญจะเปนเรื่อง   

การสอน ปจจุบันสถาบันการศึกษาในกลุมน้ีมีเพียงสวนนอยที่มีนักศึกษา

ตางชาติศึกษาอยู โดยสถาบันการศึกษาสวนใหญมีทั้งที่ใชเฉพาะภาษาไทย  

ใชเฉพาะภาษาอังกฤษ และใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนการสอนแกนักศึกษาตางชาติ 

  2.3 ความสามารถของสถาบันการศึกษาในการรองรับการจัด

การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
  จากการศึกษา พบวา ความพรอมของสถาบันการศึกษา   

สวนใหญในการรองรับการจดัการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน      
ในแตละดานประกอบดวย 
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

1. สาขาวิชา/หลักสูตรที่มี 
   ความพรอมในการจัด  
   การศึกษา 

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

- สาขาไฟฟา 
- สาขาชางยนต  
- สาขาคอมพิวเตอร  
  ธุรกิจ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
   สําหรับจดัการศกึษาใหแก 
   นักศกึษาตางชาติ 

มีรอยละ 38.57 
ที่มีการจัดสรร 

มีรอยละ 95.16 
ที่มีการจัดสรร 

3. งบประมาณในการจัด   
   การศึกษาใหแกนักศึกษา 
   ตางชาติโดยเฉลีย่ตอป 
   การศึกษา 

นอยกวา 1,000,000 บาท 10,000-50,000 บาท 

4. วัตถุประสงคของการจัดสรร 
   งบประมาณ 

- คาจางครูอาจารย 
  ชาวตางชาต ิ
- การประชาสัมพันธและ 
  การตลาด 

ไมไดระบ ุ

5. วิธีการรับสมัครนักศึกษา 
   ตางชาต ิ

- ทําขอตกลงความรวมมือ 
  ทางวิชาการกับ 
  สถาบันการศึกษาใน 
  ตางประเทศ 
- ใชส่ือโฆษณา 
  ประชาสัมพันธ 

ไมไดระบ ุ
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

6. อาคารสถานทีท่ีใ่ชในการ 
   จดัการเรยีนการสอนใหแก 
   นักศกึษาตางชาติ 

สวนใหญมีหองเรียน

รวมกับนักศึกษาไทย 
สวนใหญยังไมได

เตรียมการ 

    6.1 จํานวนหองเรียนของ   
    สถาบันการศกึษาในสวนที่มี 
    การเตรียมไวสําหรับ 
    จดัการเรียนการสอนใหแก 
    นักศึกษาตางชาติ 

ไมเกิน 10 หอง 1 – 5 หอง 

    6.2 จํานวนนักศึกษา 
    โดยเฉลี่ยที่คาดวาหองเรียน 
    ที่เตรยีมไวจะรองรับได 

ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 10 คน 

7. ความสามารถในการรองรับ 
   ผูใชบริการของหองสมุด 

ไมเกิน 500 คน นอยกวา 50 คน 

    7.1 จํานวนหนงัสือ 
    ในหองสมุดของสถาบัน  
    การศึกษา 

นอยกวา 50,000 เลม 1,000 – 5,000 เลม 

    7.2 จํานวนตํารา 
    ภาษาตางประเทศ 
    ในหองสมุดของ    
    สถาบันการศกึษา 

นอยกวา 10,000 เลม นอยกวา 100 เลม 

    7.3 ฐานขอมูล 
    เพือ่การคนควาสําหรับ 
    นักศึกษาตางชาติ 

มี  ไมมี 
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

8. บริการหอพักของ 
    สถาบันการศกึษา 

มี ไมมี 

    8.1 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ
    ที่หอพักของสถาบัน 
    การศึกษาสามารถรองรับได 

ไมเกิน 100 คน 10 – 20 คน  
(เฉพาะในสถาบัน 
บางแหง) 

    8.2 ผูดูแลหอพกัที่สามารถ 
    ส่ือสารกับนักศกึษาตางชาต ิ

มี ไมมี 

    8.3 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ
    ที่หอพักเอกชนในเครือขาย 
    ของสถาบันการศึกษา 
    สามารถรองรับได 

ประมาณ 100 - 200 คน ประมาณ 21 – 40 คน 

    8.4 ผูดูแลหอพักเอกชน 
    ในเครือขายของสถาบัน  
    การศึกษาที่สามารถ 
    ส่ือสารกับนักศึกษา 
    ตางชาติได 

มี ไมมี 

9. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
   ดานบริการขอมูลขาวสาร 

มี ไมมี 

    9.1 เวปไซตของสถาบัน 
    การศึกษาที่มีขอมูล 
    ภาษาตางประเทศ 

มี ไมมี 

    9.2 ภาษาตางประเทศ 
    ที่ใชในเวปไซตของ 
    สถาบันการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะในสถาบัน 
บางแหง) 
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

    9.3 เวปไซตของสถาบัน  
    การศึกษาที่มีขอมูลจําเปน 
    สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

มี ไมมี 

    9.4 เอกสาร   
    ประชาสัมพันธขอมูล 
    ของสถาบันการศึกษา 
    มีภาษาตางประเทศ 

มี ไมมี 

    9.5 ภาษาตางประเทศที่ใช 
    ในเอกสารประชาสัมพันธ  
    ขอมูลของสถาบัน 
    การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะในสถาบัน 
บางแหง) 

    9.6 เอกสารการ 
    ลงทะเบียนมีภาษา  
    ตางประเทศ 

มี ไมมี 

    9.7 ภาษาตางประเทศ 
    ที่ใชในเอกสารการ 
    ลงทะเบียน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะในสถาบัน 
บางแหง) 

    9.8 การใชภาษา  
    ตางประเทศในปายบอกชื่อ

    อาคารสถานที่ตาง ๆ  

มี ไมมี 

    9.9 ภาษาตางประเทศที่ใช 
    ในปายบอกชื่ออาคาร 
    สถานที่ตางๆ  

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะในสถาบัน 
บางแหง) 
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

10. หนวยงานและบุคลากร 
     เฉพาะสําหรับการดูแล 
     นักศึกษาตางชาติ 

มี ไมมี 

    10.1 หนวยงานเฉพาะ 
     ที่ดูแลรับผิดชอบ 
     นักศึกษาตางชาติ 

มี ไมมี 

    10.2 บุคลากรที่คอยดูแล 
     รับผิดชอบนักศึกษา 
     ตางชาติโดยเฉพาะ 

มี ไมมี 

    10.3 นักศึกษาที่คอยดูแล 
     เปนพี่เล้ียงใหนักศึกษา 
     ตางชาติ 

มี ไมมี 

11. ชุมชนใกลเคียงในรัศมี 
     ไมเกิน 1 กม. 

มี มี  

    11.1 แหลงจับจายสินคา 
    ที่จําเปนภายในชุมชน 
    ใกลเคียง 

มี มี 

    11.2 แหลงทองเท่ียวหรือ 
    สถานที่พักผอนหยอนใจ 
    ในชุมชนใกลเคียง 

มี มี 

    11.3 ครอบครัวอุปถัมภ  
    (host family)  
    สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ไมมี ไมมี 
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ความพรอมของ

สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรฐับาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน  
สถาบันอาชีวศึกษา  
ศูนยการศึกษา 
นอกโรงเรยีน และ

สถาบันการศึกษาเอกชน

นอกระบบ  
(ตามมาตรา 15(2)) 

12. บริการสาธารณะ มี มี 
    12.1 บริการไปรษณีย มี มี 
    12.2 บริการธนาคาร มี มี 
    12.3 บริการขนสง 
    สาธารณะ 

มี มี 

    12.4 บริการโรงอาหาร มี มี 
    12.5 บริการดาน 
    สถานพยาบาล 

มี มี 

13. นโยบายหรือแผนงาน 
    ของสถาบันการศึกษาใน 
    การขยายการจัดการ 
    ศึกษาเพ่ือรองรับ 
    นักศึกษาตางชาติ 

- การสรางเครือขายหรือ 
  ความรวมมือทาง 
  วิชาการ 
- การปรับปรุงอาคาร 
  สถานที่ 
- การเพิ่มเติมและ 
  ปรับปรุงหลักสูตร 

- การขยายการจัด 
  การศึกษาตาม 
  นโยบายของรัฐบาล 
- การเพิ่มเติมและ 
  ปรับปรุงหลักสูตร 
- การแลกเปลี่ยน 
  บุคลากรกับประเทศ 
  เพ่ือนบาน 

14. กิจกรรมของสถาบัน  
    การศึกษาในดานการ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    เพ่ือรองรับการจัด 
    การศึกษาใหแกนักศึกษา 
    ตางชาติ 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมดาน 
  ศิลปวัฒนธรรม 

- การพัฒนาคุณภาพ 
  บุคลากร 
- การจัดกิจกรรม 
  ดานศิลปวัฒนธรรม 
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  2.4 ขอมูลการวเิคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ

สถาบันการศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรบัการจดัการศกึษา

ใหแกกลุมประเทศเพือ่นบาน 

ปจจัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

และเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษา   

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และ

สถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

(ตามมาตรา 15(2)) 

จุดแข็ง - ความพรอมของสถานที่ 
- นโยบายของสถาบัน 

- ภูมิศาสตรและสถานที่ต้ัง 
- ความพรอมของบุคลากร 

จุดออน - ขาดงบประมาณสนับสนุน  

- ความพรอมของบุคลากร 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน   
- บุคลากรขาดพื้นฐาน 
  ภาษาตางประเทศ 

โอกาส - นโยบายสนับสนุน 
  ของรัฐบาล 
- ภาพพจนของประเทศไทย 

- มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  
- สถานที่ต้ัง, สภาพภูมิศาสตร 

อุปสรรค - ขาดงบประมาณสนับสนุน

  จากรัฐบาล 

- กฎระเบียบในการขอวีซา 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก

รัฐบาล 

 
 3. การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับ

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ

เพ่ือนบาน 

 จากการศึกษา พบวา ปญหาอปุสรรคในการดําเนินงานเพือ่

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการศึกษาในกลุม

ประเทศเพือ่นบาน ประกอบดวย 
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 1. ปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหกับนกัศึกษาตางชาต ิ
 ปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศกึษาตางชาต ิ
จําแนกเปน 

  1.1 ปญหาในสวนของนักศึกษา ไดแก 
    1.1.1 ปญหาในเรื่องภาษาที่ใชส่ือสารในชั้นเรียน 
    1.1.2 ปญหาในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรม

ของไทย 
    1.1.3 ปญหาเรือ่งอาหารการกนิ 
  1.2 ปญหาในสวนของสถาบันการศึกษา ไดแก 
   1.2.1 ปญหาในเรื่องหอพัก และโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
   1.2.2 ปญหาความพรอมทางดานภาษาของอาจารยผูสอน 
   1.2.3 ปญหาความพรอมทางดานภาษาของบคุลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 
   1.2.4  ปญหาการปรับปรุงหลกัสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศเพือ่นบาน 
   1.2.5 ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันการศึกษา

ของไทย กับหนวยงานของประเทศเพือ่นบาน 
   1.2.6 ปญหาความเขาใจและทัศนคตขิองบุคลากรและ

นักศึกษา 
   1.2.7 ปญหาชวงเวลาการเปด-ปดภาคการศกึษาของไทย

ไมตรงกับประเทศเพือ่นบาน 
 2. ปญหาในดานการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  2.1 ปญหาการสนับสนุนในดานงบประมาณ 
  2.2 ปญหาในดานความชัดเจนของนโยบายและยุทธศาสตร  
  2.3 ปญหาในดานการจัดสรรทุนใหแกนักศึกษา 
  2.4 ปญหาในการเสริมสรางความเขมแข็งและคลองตัวในการ

บริหารงานใหกับสถาบันการศึกษา 
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  2.5 ปญหาเรื่องกฎระเบียบในการเขาเมืองของนักศึกษา

ตางชาต ิ
  2.6 ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันศึกษาเพื่อใช

ทรัพยากรตางๆ รวมกัน 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในทั้ง 3 สวนที่ไดนําเสนอไปขางตน สามารถ

นํามากํ าหนดเปนขอ เสนอแนะสํ าหรับการเตรียมความพรอมของ

สถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ให

เปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 จากผลการศึกษาที่พบวา นโยบายการพัฒนาประเทศไทย

ใหเปนศูนยกลางทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลยังขาด

ความชัดเจน ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานหลัก   

ที่รับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาของประเทศ จะตองสรางความชัดเจน   

ในเร่ืองของนโยบายดังกลาวนี้ พรอมทั้งตองกําหนดยุทธศาสตรในเชิงรุก   

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งจะรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

โครงการและกิจกรรมภายใตยุทธศาสตร โดยนอกจากการสรางความชัดเจน

ใหแกนโยบายแลว ควรกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิด

ความตอเนื่องในทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลและควรบูรณาการการทํางานกับ

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง 

มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 
  1.2 จากการที่ประเทศเพื่อนบานของไทยสวนใหญเปน

ประเทศกําลังพัฒนารายไดของประชาชนในประเทศคอนขางต่ํา ทําให

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ
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เพื่อนบานอาจประสบความสําเร็จไดยาก หากขาดการสนับสนุนทางดาน

งบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้นภาครัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ ทั้งในสวนที่เปนการสนับสนุน

งบประมาณสํ าหรั บการพัฒนา โครงสร า งพื้ นฐานทางการศึ กษา          

เชน หองเรียน หองสมุด หอพักนักศึกษานานาชาติ เปนตน รวมถึงการ

สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับ          

การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ และการสนับสนุนงบประมาณใน

สวนที่เปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน เนื่องจาก

นักศึกษากลุมนี้สวนใหญมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายสําหรับการศึกษาตอ   

ในตางประเทศ 
  1.3 ในการเดินทางเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาตินั้น 

ปจจุบันพบวา ยังมีกฎระเบียบในหลายเรื่องที่เปนอุปสรรคในการเดินทางเขา

ประเทศของนักศึกษา อาทิ กฎหมาย ในเรื่องของการแจงถิ่นที่อยูของ

ชาวตางชาติที่เขามาพํานักในประเทศไทย ซึ่งมีความยุงยาก ซ้ําซอน และทําให

นักศึกษาตางชาติตองผานกระบวนการตรวจสอบในหลายขั้นตอน ตั้งแตการ

ตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง การตรวจสอบจากฝายปกครอง 

และการตรวจสอบจากฝายความม่ันคง นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติที่     

เดินทางเขามายังประสบปญหาความยุงยากในเร่ืองการขอวีซาเขาประเทศ 

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเรงดําเนินการแกไขกฎหมายและระเบียบ

ตางๆ ใหมีความยืดหยุน และสนับสนุนใหเกิดการเดินทางเขามาศึกษาตอ

สําหรับกลุมนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 

 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแก

กลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวยการเตรียมความพรอมในเรื่อง

ความสามารถในการถายทอดดวยภาษาอังกฤษของอาจารยผูสอนสําหรับ
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หลักสูตรนานาชาติ การเตรียมความพรอมในเรื่องการสอนภาษาไทยใหกับ

นักศึกษาตางชาติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรภาษาไทย การพัฒนา

คุณภาพในดานวิชาการระดับนานาชาติใหกับอาจารยผูสอน การเตรียมความ

พรอมทางดานภาษาใหแกบุคลากรฝายสนับสนุน และการสรางความเขาใจ  

ที่มีตอประเทศเพื่อนบานใหแกผูบริหารและคณาจารย 
  2.2 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแก

กลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น     

จากงบประมาณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ รวมถึง 

การจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุม

ประเทศเพื่อนบาน 
  2.3 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการจัดการศึกษา

ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย การเตรียมความพรอมในเรื่อง

หองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย การมีหองสมุดที่ มี

ทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง

เพียงพอ การมีหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย และการจัด

สภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาใหมีความสวยงาม 
  2.4 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานกฎระเบียบตางๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษา

ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวยการเตรียมความพรอมในเรื่อง

การทําขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

และการปรับแกไขหลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติใหสามารถผอนปรน

ไดในบางเรื่อง 
  2.5 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อรองรับการจัด

การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวยการอํานวยความสะดวก
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ในเรื่องการเดินทางเขาประเทศใหแกนักศึกษาตางชาติ การมีหนวยงานและ

เจาหนาที่เฉพาะที่ทําหนาที่ในการดูแลนักศึกษาตางชาติ การจัดเตรียม

คอมพิวเตอรเพื่อการคนควาของนักศึกษาไวใหเพียงพอ และการจัด     

ระบบขนสงที่สะดวกสบายและปลอดภัยไว สําหรับใหบริการภายใน

สถาบันการศึกษาและระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชนภายนอก 
  2.6 จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมี

การเตรียมความพรอมในดานหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับการจัด

การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนใหมีทางเลือกหลากหลายสาขาวิชา การเตรียมความพรอม

ในดานหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและ

หลักสูตรภาษาตางประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความตองการของกลุมประเทศเพื่อนบาน 
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