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 การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานในครั้งนี้ สํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลสําคัญที่จะ
นํามาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน ภายใตแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศ ป พ.ศ. 2548 - 2551 
ของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผล  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความพรอมของ
สถาบันการศึกษาของไทยในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อ
รองรับนโยบายดังกลาว ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะสามารถกําหนดแนวทางในการเตรียม
ความพรอมใหกับสถาบันการศึกษาของไทย ในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานแลว ผลการศึกษายังเปนการ
รองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการ
เปนศูนยกลางการศึกษาของกลุมประเทศเพื่อนบานอีกดวย 
 ในการดํา เนินการศึกษาในครั้ งนี้คณะผูวิจัยได รับความรวมมือเปนอยางดีจาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผูบริหารของสถาบันการศึกษาที่ได
ใหขอมูลจากการสัมภาษณ รวมถึงบุคลากรของศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัย           
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไดใหคําปรึกษาสําหรับผลงานวิจัยช้ินนี้ ซ่ึงคณะผูวิจัยตอง
ขอขอบคุณเปนอยางมากสําหรับความรวมมือดังกลาวที่ไดสงผลอยางมากตอความสําเร็จของ
ผลงานวิจัยนี้ และยังมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยไดดําเนินความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับ
หลายประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานตาม
นโยบายรัฐบาล  ซ่ึงการสรางความสัมพันธ อันดีตอกันในระดับสูงจนถึงระดับประชาชน              
เปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน อันจะสงผลดี     
ในระยะยาวทั้งในเรื่องของความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการนํามาซึ่งความ
สงบสุขในภูมิภาค 
 ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญตอการดําเนินความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจและวิชาการกับกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความ
รวมมือกับตางประเทศ ป พ.ศ. 2548 - 2551 ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการกําหนด
วิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน ที่มีมาตรฐานการศึกษา
เปนที่ยอมรับในระดับสากล และไดมีการเสนอยุทธศาสตรสําคัญไว 3 ประการ เพื่อใหวิสัยทัศน      
ที่ไดกําหนดขึ้นมีการแปลงไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน  ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยุทธศาสตรการสนับสนุนการเปนหุนสวนและ       
การสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 การดําเนินการตามยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตรไดมีการกําหนดแนวทาง/ มาตรการ
ในการดําเนินยุทธศาสตร โดยเฉพาะในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
ในกลุมประเทศเพื่อนบาน ไดมีการกําหนดแนวทาง/ มาตรการแสวงหาความรวมมือและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ  มีการสงเสริม                 
และสนับสนุนใหสถาบันฝกอบรมวิชาชีพแสวงหาความรวมมือกับองคกรหรือสถาบัน                 
ในตางประเทศโดยตรง  มีการกําหนดแนวทาง/ มาตรการในการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางของการจัดการศึกษา ฝกอบรม และดูงานใหแกครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบาน และมีการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตกําลังคนเพื่อ
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ตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยในดานของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดมีการ
กําหนดแนวทาง/ มาตรการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งในเชิงคุณภาพ          
และปริมาณใหเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ นอกจากนี้ในสวนของแนวทาง/ 
มาตรการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบานใหเปนไปไดในทางปฏิบัติ มีการกําหนดแนวทาง/ มาตรการในการเผยแพรความรู วิธีการ 
และแนวปฏิบัติที่ ดีต าง  ๆ  ของไทยไปสูประเทศเพื่ อนบ าน  มีการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบานแกผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริม
การประชาสัมพันธการอุดมศึกษาไทยใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพ 
การทําโรดโชว เปนตน 
 สภาพปญหา (problem statement) 
 จากการดําเนินการที่ผานมาของกระทรวงศึกษาธิการในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการกับกลุมประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนในลักษณะของการใหทุนเพื่อการศึกษา/
ฝกอบรม/ ดูงาน การใหวัสดุอุปกรณ การสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา    
และใหความชวยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม ผลการดําเนินงานที่ผานมาแมวาจะประสบผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจ แตยังมีปญหาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ ขางตนใน     
หลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาทิ ปญหาดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กฎระเบียบตาง ๆ ที่ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา   
เปนตน 
 ดวยความสําคัญและเหตุผลในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผล สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยประสานงานดานตางประเทศ จึงไดจัดทํา
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูล
สําคัญในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชนในเชิงวิชาการ ตลอดจนเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศเพื่อนบานตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย ในการดําเนินงานเพื่อรองรับ
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมุงศึกษา
ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กฎระเบียบตาง ๆ ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
ตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา 
 2.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  เปนการพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพและความพรอมของสถาบันการศึกษาไทย
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา ซ่ึงเปนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อที่จะรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ       
เพื่อนบาน 
 2.  เปนการสะทอนภาพปญหาความพรอมของสถาบันการศึกษา ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  รวมถึงการเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพและความพรอมของ
สถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะความพรอมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทั้งศูนยภาคและศูนย
จังหวัด ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ     
(ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษา ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 
โดยมุงศึกษาความพรอมดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบตาง ๆ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เอื้อตอ การปฏิบัติงาน และดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ตาง  ๆ ของสถาบันการศึกษา  ตลอดจน ปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / 

 3 



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 

กิจกรรมความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานของสถาบันการศึกษา และการพัฒนา
ตัวช้ีวัด (Indicator) เบื้องตน สําหรับการประเมินระดับความพรอมของสถาบันการศึกษา ในดาน
บุคลากร  ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบตาง ๆ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน และดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา
เทานั้น 
 2.  ขอบเขตดานประชากรศึกษา 
 ประชากรศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการ     
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค (ศูนยภาค) 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) เฉพาะในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง     
และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู
ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมืองเทานั้น นอกเหนือจากนี้อยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษา 
 3.  ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 
2550 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย หมายถึง ความพรอมของสถาบันการศึกษา
ของไทยในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบตาง ๆ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ และดานอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 ความพรอมในดานบุคลากร หมายถึง ความพรอมของบุคลากรของสถาบันการศึกษาของ
ไทยทั้งในดานจํานวนและคุณภาพ เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ        
เพื่อนบานของประเทศไทย 
 ความพรอมในดานงบประมาณ  หมายถึง  ความเพียงพอของงบประมาณในการ             
จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบานของประเทศไทย 
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 ความพรอมในดานอาคารสถานที่ หมายถึง ความเพียงพอของอาคารสถานที่ที่ใชสําหรับ
จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย 
 ความพรอมในดานกฎระเบียบตาง ๆ หมายถึง การมีกฎระเบียบที่สนับสนุนตอการ        
จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย 
 ความพรอมในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ หมายถึง การมีส่ิงอํานวยความสะดวก  
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติที่เพียงพอ อาทิ หองสมุด หอพัก บริการขอมูลขาวสาร 
หนวยงานและบุคลากรสําหรับดูแลนักศึกษาตางชาติบริการสาธารณะตาง ๆ เปนตน 
 ความพรอมในดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ หมายถึง ประสบการณและความ
ชํานาญของสถาบันการศึกษาแตละแหง ในสาขาวิชาที่เคยจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบาน 
 สถาบันการศึกษาของไทย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดาน
ตรวจคนเขาเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยภาค) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศนูยจงัหวดั) 
ที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ       
(ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคน    
เขาเมือง 
 ประเทศเพื่อนบาน  หมายถึง  ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหภาพพมา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

 1 .  ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถนําไปใช เปนฐานขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาของไทยที่มีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ   
ได  
 2.  ผลจากการศึกษาวิจัยจะรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการ 
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เพิ่มบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการศึกษาของกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 3.  สามารถกําหนดแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับสถาบันการศึกษาของไทย     
ในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 
 4.  หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยหนวยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีภารกิจเกีย่วของกบังานดานการศึกษา และหนวยงานที่เกีย่วของกับการดําเนินงานดาน
ตางประเทศ สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 1.  แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูในระยะ 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ         
ฉบับที่ 10 
 2.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ ทวิภาคี 
ป พ.ศ. 2548 - 2551 
 3.  แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตความรวมมอืกรอบสี่เหล่ียมเศรษฐกิจ 
 4.  แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบอนภุมูิภาคแมน้ําโขง (GMS) 
 5.  ความพรอมของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสิงคโปร ในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ
 6.  มาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 7.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 8.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม     
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูในระยะ 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดใหความสําคัญ
กับการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน  พรอมรับการเปลี่ ยนแปลง                 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยไดมีการกําหนด         



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่สําคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม   
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม      
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูในระยะ 5 ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใน 3 มิติ คือ การพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมโดยมุงใหเกิดการเสริมสรางความรูตาม
ความเหมาะสมของคนทุกกลุมทุกวัย ควบคูกับการพัฒนาดานจิตใจ เพื่อใหสามารถรูเทาทัน        
การเปลี่ยนแปลง กาวสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันมุงเสริมสรางคนไทยใหมีสุขภาวะที่ดี มีการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ควบคู
กับการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม 
กระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยมุงเตรียมเด็กและเยาวชนทั้งดาน
จิตใจ ทักษะชีวิตและความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะแรงงาน    
และเรงผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการ
จัดการองคความรู 
 1.  การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม และมีจิตสํานึก
สาธารณะ โดย 
  1.1  ผลักดันใหครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา รวมกันพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี หางไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูนํา 
อุทิศตนเพื่อสวนรวม และมีบทบาทดูแลตักเตือน เฝาระวังความประพฤติฉันทเครือญาติ รวมทั้ง
สืบคนคนดีในสังคม เชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ 
  1.2  ปลูกฝงทัศนคติและการเรียนรูในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เปดโอกาสใหคน
ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีสวนรวมเรียนรูทํางานรวมกัน ประสานประโยชน เชน กิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ เปนตน และในระดับองคกรของทุกภาคีการพัฒนา มุงสงเสริมใหมี
การดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น มีความโปรงใสและตรวจสอบได 
 2.  การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา  อารมณ               
และศีลธรรม ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดย 
  2.1  พัฒนาเด็กเริ่มตั้งแตในครรภมารดาจนกระทั่งเกิดใหเติบโตตามวัยอยางเหมาะสม
และพรอมเรียนรู โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับพอแมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็ก
ตั้งแตแรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ฝกใหเด็กคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล      
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เปนระบบ รูจัก เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม รูถึงความสามารถที่ตนมีอยู  
และรวมมือกับผูอ่ืน ผานการเรียนรูรวมกันจากประสบการณจริงและมีความสุขจากการเรียนรู 
  2.2  พัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบใหหลากหลาย สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการลดความขัดแยงแบบสันติวิธี 
เปนการสรางความรู ความเขาใจในรากเหงาของตน และเรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข พัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนที่จูงใจใหเด็กสนใจและใฝรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ           
และพัฒนาคุณภาพครูใหรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม 
  2.3  สรางเยาวชนรุนใหมที่มุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสรางระบบเครือขาย
ผูปกครอง การจัดบริการเพื่อสังคมอยางตอเนื่องทั้งการซอมสราง พัฒนาระบบถายโอนที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูกับการสงเสริมผูที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่อง       
สูภูมิลําเนา สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 3.  พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับการแขงขันของประเทศ โดยเพิ่มพูน
ความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางาน และจัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยง
ตั้งแตระดับพื้นฐานสูระดับวิชาชีพ 
  3.1  เพิ่มพูนความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานเพื่อเสริมสรางผลิตภาพแรงงานให
สูงขึ้น ทั้งการคิด วิเคราะห สรางสรรค แกปญหา ตัดสินใจ ทํางานเปนทีม มีจริยธรรม มีวินัยในการ
ทํางาน สามารถรองรับ และเรียนรูเทคโนโลยีที่ซับซอนไดงาย ปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม และพรอมกาวสูสังคมแหงการเรียนรู 
  3.2  จัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพทั้งในดานความรู ความสามารถ        
และทักษะที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยี และมีการสงตออยางเชื่อมโยงตั้งแต
ระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาอาชีพ โดย 
   3.2.1  เสริมสรางและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน  
ชุมชนทุกระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน  โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น                   
ที่หลากหลายสําหรับแรงงาน เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและเปนชองทางการเปลี่ยน
งานตามความถนัด เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งสงเสริมการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหกวางขวาง 
   3.2.2  ผลักดันองคกรตาง ๆ ในสังคม เชน องคกรชุมชน สถานประกอบการ 
สถาบันการแพทย สถานสงเคราะห เปนตน ใหจัดการศึกษาในรูป “ศูนยการเรียน” ที่มุงจัดการเรียน
ขั้นพื้นฐานและวิชาการดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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   3.2.3  เรงรัดการจัดทําระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่มีความพรอม และสอดคลอง
กับความตองการและนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหแรงงานไดรับคาจางเหมาะสมกับความรู 
ทักษะและประสบการณ มีการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
   3.2.4  สนับสนุนผูดอยโอกาสใหมีงานทําเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดันให
ภาคเอกชนรวมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝกอบรมอาชีพและสรางงานใหผูดอยโอกาส
ทั้งในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 
   3.2.5  จัดทําขอมูล ขาวสาร และความรูที่ เปนประโยชนตอการทํางานและ
ความกาวหนาในวิชาชีพในทุกอาชีพเผยแพรผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่นาสนใจ เขาใจงาย         
และเขาถึงได ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.  เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม และองคความรูใหม    
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา 
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัย และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาการทุกแขนง 
  4.1  ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม 
   4.1.1  เรงผลิตนักวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและของ
สังคมไทย เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศไทย 
    -  ผลักดันใหการคนหาเด็กที่มี อัจฉริยภาพดานตาง  ๆ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพใหมีความเปนเลิศทั้งในดานความรูและคุณธรรม           
โดยสงเสริมใหครอบครัวสามารถเขาถึงสันทนาการเชิงสรางสรรค และกิจกรรมศิลปตาง ๆ ที่จัด
ขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
    -  มุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและดานสังคมใหสามารถบริหารจัดการ
ความรูไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา เนนสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี พัฒนาคน สังคม และการ
บริหารจัดการ และรวมทําวิจัยกับตางประเทศที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
   4.1.2  พัฒนานักวิจัยที่มีอยูใหมีศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญ
สูงขึ้น สามารถสรางนวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย 
    -  ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจใหกับนักวิจัยที่กอใหเกิดการ
รวมกลุม สรางเปนเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และถายทอดความรู 
ประสบการณ สรางสรรคองคความรูใหมที่นํามาใชประโยชนได 
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    -  สนับสนุนใหทําวิจัย  พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่ เชื่อมโยงกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ มุงสรางสรรคคุณคาและมูลคาเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพโดยรวมนําไปสูการ
พึ่งตนเองในระยะยาว 
  4.2  สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบ เนนการมี      
สวนรวมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค 
   4.2.1  สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปนระบบโดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่มผานการลงทุนจากตางประเทศ โดยผลักดันใหบริษัทขามชาติจัด
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีผานการลงทุนจากตางประเทศ ควบคูกับการสนับสนุนรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนา
ระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางฐานเทคโนโลยีของตนเอง 
   4.2.2  กําหนดมาตรการจูงใจที่มุงสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่ ยกเวนภาษีทุกประเภทที่ เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา  จัดใหมีกลไก จัดสรร
ผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาใหแกผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม พัฒนากระบวนการ
แพรกระจาย ถายทอดความรูและเทคโนโลยี และยกยองนักวิทยาศาสตรไทย นักวิจัยและพัฒนา
ดานตาง ๆ ที่มีผลงานดีเดนใหเปนแบบอยางสําหรับเด็กและเยาวชน 
   4.2.3  กระจายและพัฒนาแหลงเรียนรูทุกสาขาวิชา พัฒนาและยกระดับศูนยความ
เปนเลิศดานตาง ๆ สรางเครือขายองคกรที่เกี่ยวของในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสูภูมิภาคและชุมชน สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ และพัฒนาตอยอด       
ภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่องสามารถเขาถึง
แหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรม การเรียนรู
ตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย
กับการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  5.1  สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย ใหตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต  ที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต             
และความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทันโดย 
   5.1.1  สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนใน
สังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรูในหลายรูปแบบ เกิดเปน “สังคมแหงการ
เรียนรู” 
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   5.1.2  ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผูที่ใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนที่มีคุณคา 
มีความขยัน หม่ันเพียร และสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
  5.2  พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับสภาพของเมือง
และชุมชนโดย 
   5.2.1  เปดพื้นที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนใหเปนสถานที่เรียนรูของคนในชุมชน 
โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปในมหาวิทยาลัย          
และวิทยาลัย เพิ่มการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศนูยการ
เรียนรู ศูนยกีฬา 
   5.2.2  พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน        
โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรที่มุงใหปราชญ ผูรูในพื้นที่เปนผูสอน มีหลักสูตร
สําหรับผูนําการเรียนรูเพื่อใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นักการศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนําเยาวชน 
บรรณารักษหองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทําปฏิทินการเรียนรูเพื่อกระตุน
ความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตนที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  5.3  ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคนโดย 
   5.3.1  สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยกําหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหยอนภาษีใหภาคเอกชนที่รวมลงทุน และสงเสริมให
จัดการเรียนรูในสถานประกอบการ เปนตน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต ใหเอื้ออํานวยและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานที่เรียนรูให
เหมาะสมกับกิจกรรม 
   5.3.2  จัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเขาถึงผานสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดหนวยใหคําปรึกษาสําหรับการเรียนรูเพื่อแนะนําการเรียน     
ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสนใจเรียน 
 6.  การจัดการองคความรูทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแต
ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและสามารถนํามาใชประโยชน   
ในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม โดย 
  6.1 การจัดการ  พัฒนาตอยอด  ใชประโยชนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน          
เพื่อรักษาองคความรูดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาใหคงอยูและเผยแพรสูสากล โดย 
   6.1.1  จัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ   
ที่ชุมชนเปนผูดําเนินการ สืบคน ถอดความรู/ ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนออกเปนความรูที่ผู อ่ืน
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สามารถเรียนรู รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลในชุมชน และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 
อาทิ การจัดทําแผนชุมชน และคุมครองความรูเหลานี้ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ปองกันมิใหตกไป
อยูกับกลุมผลประโยชน 
   6.1.2  สนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจากการ
ปฏิบัติจริงรวมกับปราชญ ผู รู และผู สูงอายุที่มีประสบการณผานศูนยการเรียนรูในชุมชน            
และผลักดันใหเปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
   6.1.3  นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ    
และนําไปผลิตสินคาและบริการ สรางรายไดใหชุมชน ควบคูกับการทําวิจัยพื้นบานที่ชุมชนรวมกับ
สถาบันการศึกษาและภาครัฐ และทั้งจัดระบบการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเชิงลึก 
  6.2  การจัดการความรูระดับประเทศ ที่มุงสรางศักยภาพทางการแขงขันในเวทีโลก  
บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย โดย 
   6.2.1  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทุกสาขาใหผลิตองคความรูและเทคโนโลยี     
ที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางสรรคคุณคา พัฒนา
คุณภาพชีวิต อนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยปรับมาตรการจูงใจทางการเงิน   
การคลัง  สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษาใหพัฒนา                   
ขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   6.2.2  พัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการพึ่งตนเอง สามารถลดการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ และปรับระบบจูงใจดานการเงิน พรอมกับจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปน
ระบบ ใหความสําคัญกับการคุมครอง การแบงบันผลประโยชน การนําองคความรูไปใชในเชิง
พาณิชย มีองคกร กลไก รับผิดชอบโดยตรง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในระยะ 5 ป ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร    
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จะใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใน  3 มิติ คือ การพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม การพัฒนาดานจิตใจ และการ
เสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยใชระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ พัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงานโดยการจัดระบบการเรียนรูในการประกอบอาชีพตั้งแตระดับพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับวิชาชีพ เรงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา  โดยเฉพาะดาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการพัฒนานักวิจัย การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต และการจัดการ
องคความรูทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ในสวนของแนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่จะมีสวนในการสนับสนุนความพรอมของสถาบันการศึกษา
ของไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานประกอบดวย 
 1.  แนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการ
สมัยใหม 
 2.  แนวทางการสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบ เนนการ
มีสวนรวมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค 
 3.  แนวทางพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับสภาพของ
เมืองและชุมชน 
 4.  แนวทางการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ  
ทุกคน 
 5.  แนวทางการจัดการความรูระดับประเทศ ที่มุงสรางศักยภาพทางการแขงขันในเวที
โลก บนฐานของการพึ่งตนเองตามศักยภาพของคนไทย 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือด านการศึกษากับต างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ตามกรอบความรวมมือ   
พหุภาคี/ ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548 - 2551 

 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความมั่นคงของมนุษย
เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนา และนําไปสูการพัฒนาประเทศ       
ที่ยั่งยืน ความมั่นคงดังกลาวเปนพื้นฐานของการผลิต การคา และการลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังนั้น หากปราศจากความมั่นคงในทุกมิติ ระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถ
ขยายตัวอยางตอเนื่องได นอกจากนั้นการที่เศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นกอใหเกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลง และมีเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาเกิดขึ้น ซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอเนื่องถึงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได เชน การกอการราย ภัยธรรมชาติ           
การระบาดของโรคติดตอทั้งมนุษยและสัตว เปนตน ความรวมมือระหวางประเทศในการเฝาระวัง   
เตือนภัย ลดผลกระทบ และแกไขปญหาจึงเปนสิ่งที่จําเปน และตองมีการสรางเครือขายความ
รวมมือที่เขมแข็งเพื่อสรางความมั่นคงของประเทศ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

 นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยยังมีความเชื่อมโยงกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในระดับสูง ดังนั้น การกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลกและใน
ภูมิภาค จึงตองมีความเขมขนมากขึ้นทั้งในระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาค ที่จะทําใหประเทศไทย
สามารถดําเนินมาตรการทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุงใหความสําคัญ    
ตอการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปการศึกษาใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น      
เพื่อบรรลุเปาหมายในอันที่จะมุงใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลก 
 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดรวมมือกับ 4 องคกรหลัก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อแสดงถึงสิ่งที่คาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ และดําเนินการเชิงรุกเพื่อใหสอดคลองกับบริบท        
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันของสังคมโลก นโยบายดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศของรัฐบาล ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดพันธกิจสําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง กําหนด      
ยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับป พ.ศ. 2548 - 2549 โดยได
เสนอยุทธศาสตรสําคัญไว 3 ประการ คือ  
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 แนวคิดการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหเปนการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศใหเปน         
ที่ยอมรับ โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซ่ึงจะตองพฒันา
ใหอยูบนฐานของศักยภาพและความพรอมของประเทศ ศึกษาจุดออน จุดแข็ง ขอจํากัด แกไข 
กฎระเบียบที่กอใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน ขณะเดียวกันจะตองศึกษาความตองการของกลุม
ประเทศเพื่อนบานดวย 
 การดําเนินยุทธศาสตรนี้ นอกจากจะเปนการเพิ่มรายไดใหแกประเทศแลว ยังเปน        
การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศใหเกิดขึ้นอีกดวย 
  แนวทาง/ มาตรการ 
  1.1  แสวงหาความรวมมือและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
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  1.2  สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันฝกอบรมวิชาชีพแสวงหาความรวมมือกับ
องคกรหรือสถาบันในตางประเทศโดยตรง 
  1.3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณให
เปนที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน อํานวยความสะดวกในการเทียบโอนวุฒิ 
ฯลฯ 
  1.4  เปนศูนยกลางการจัดการศึกษา ฝกอบรม และดูงานแกบุคลากรทางการศึกษา ครู 
อาจารย นักเรียน นักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 
  1.5  สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองตลาด
เฉพาะ (Niche Market) 
  1.6  เผยแพรความรู วิธีการ และแนวปฏิบตัิที่ดีตาง ๆ ของไทยไปสูประเทศเพื่อนบาน 
  1.7  พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อน
บานแกผูปฏิบัติงานดานการศึกษาเพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.8  สงเสริมการประชาสัมพันธการอุดมศึกษาไทยใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศ   
เพื่อนบาน โดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพ การทําโรดโชว ฯลฯ 
 2.  ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 แนวคิดการที่ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศดานการศึกษาในเชิงรุก และพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศนั้น จําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล          
และสามารถแขงขันกับตางประเทศได ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของคน
ในชาติมาโดยตลอดดวยการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาในทุกระดับ 
  แนวทาง/ มาตรการ 
  2.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  2.2  ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  2.3  ผลิตและพัฒนาแรงงานไทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) 
  2.4  สงเสริมการแสวงหาความรูในระดับสากล (Global Explorer) เชน การคนควา
ทดลอง การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา การแบงปนขอมูลขาวสาร รวมทั้ง ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ของประเทศตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย 
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  2.5  พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญ          
รูกติกาการทํางานรูปแบบใหม และสามารถปฏิบัติงานในเวทีนานาชาติไดอยางมีคุณภาพและเปน    
ที่ยอมรับ 
  2.6  สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันทางวิชาการในระดับนานาชาติรวมทั้งการวิจัย
และพัฒนา 
 3.  ยุทธศาสตรการสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 แนวคิดการดําเนินความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตองปรับตองปรับเปลี่ยนจากการเปนคูแขง (competitors) มาเปนหุนสวนความรวมมือ 
(partners) โดยสงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายที่เขมแข็ง การดําเนินกิจกรรม/ โครงการ
จําเปนตองไดรับการเสริมสรางและสนับสนุนจากทุกฝาย เพื่อใหการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกดาน
ความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษา  สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและ                  
มีประสิทธิภาพที่ตอเนื่องและยั่งยืน 
  แนวทาง/ มาตรการ 
  3.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาความรวมมือ  3 ฝาย  คือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา 
  3.2  พัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศในการจัดทําฐานขอมูล
ความรวมมือกับตางประเทศทางดานการศึกษาอยางเปนระบบ 
  3.3  เสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานภาคเอกชนและสมาคมวิชาชีพตาง ๆ 
  3.4  สงเสริมการแลกเปลี่ยนผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหมีความรวมมือกันดานงานวิจัย การจัดทําโครงการความรวมมือ 
รวมทั้งการแสวงหาแหลงทุนเพื่อพัฒนางานดานการศึกษา 
  3.5  สงเสริมใหหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการมีการประสาน แบงปนขอมูล เรียนรู
กติกาใหม ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการศึกษา และพัฒนายุทธศาสตรการดําเนินงาน
ดานตางประเทศไปสูการจัดทําแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม ภายใตแผนงบประมาณที่มีการ
จัดตั้งไวอยางเปนระบบ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ตามกรอบความรวมมือ
พหุภาคี/ ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548 - 2551 สามารถสรุปขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับความพรอมของ
สถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา
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ในกลุมประเทศเพื่อนบานไดวา สถาบันการศึกษาของไทยตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมี
การเตรียมความพรอมในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณให
เปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ 
 2.  การพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ        
เพื่อนบานใหแกผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
 3.  การประชาสัมพันธสถาบันการศึกษาของไทยใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 4. การแสวงหาความรวมมือและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 5.  การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําฐานขอมูลความ
รวมมือกับตางประเทศทางดานการศึกษา 
 6.  การประสาน แบงปนขอมูล เรียนรูกติกาใหม ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ดานการศึกษา ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตความรวมมือกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 ความรวมมือกรอบสี่เหล่ียมเศรษฐกิจ (Economic Quadrangle) ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
ของไทย ภาคเหนือของลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพมา และภาคใตของจีน (มณฑลยูนาน) 
ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวครอบคลุมเนื้อที่ของ 4 ประเทศ มีประชากรอาศัยอยูกวา 100 ลานคน ถือวาเปน
สวนหนึ่งของโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซ่ึงมีความ
ใกลชิดทางดานภูมิศาสตรและเชื้อชาติ ตลอดจนศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน แนวคิดหลักของ
ความรวมมือกรอบสี่เหล่ียมเศรษฐกิจคือ การเชื่อมโยงระบบคมนาคมของพื้นที่บริเวณดังกลาว
เพื่อใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ และประชาชนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและประหยัด อันเปน
พื้นฐานที่จะชวยใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความกินดีอยูดีของประชาชนในเขตพื้นที่
ภายใตความรวมมือ 
 หลักการและวัตถุประสงคโดยทั่วไปของความรวมมือตามโครงการสี่เหล่ียมเศรษฐกิจ คือ 
การพัฒนาและสรางเสนทางคมนาคมภายในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเขาดวยกัน ไมวาจะเปนทางบก
ทางเรือ หรือทางอากาศ เพื่อรวมมือพัฒนาทางดานพลังงานไฟฟา เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางการคา
และการลงทุนระหวางกัน เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการพัฒนาการทองเที่ยวระหวางกัน 
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 สําหรับหลักการและวัตถุประสงคโดยเฉพาะของความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจมีดังนี้ 
 1.  เพื่อสงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาเขตสี่เหล่ียมเศรษฐกิจใหมีความกาวหนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 2.  กําหนดใหมีความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง เพื่อเปน
พื้นฐานความรวมมือทางเศรษฐกิจการคารวมกัน 
 3.  สงเสริมใหมีความรวมมือ และการเคลื่อนยายปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ระหวางกัน 
เชน การเคลื่อนยายการลงทุน เทคโนโลยี ทรัพยากร และการจัดการ 
 4.  จัดใหมีกลไกหรือหนวยงานกลางเพื่อประสานความรวมมือ และแกไขปญหาตาง ๆ   
ที่อาจมีขึ้น 
 5.  เพื่ออํานวยความสะดวก และขจัดปญหาและอุปสรรคดานการคาและการลงทุน
ระหวางกัน 
 6.  สงเสริมใหภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของแตละประเทศไดเขารวมมีบทบาท กิจกรรม
ทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนซึ่งกันและกัน 
 7.  สงเสริมใหมีการติดตอไปมาหาสูแลกเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ระหวางกัน 
 8.  เสริมสรางใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสม 
 9.  เสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะความเชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยี รวมทั้งการรวมรักษาและปกปองสิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาค 
 พื้นที่โครงการสี่เหล่ียมเศรษฐกิจอันประกอบดวย 4 ประเทศนั้น แตละประเทศครอบคลุม
พื้นที่ดังนี้ ประเทศไทย ไดแก พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน อันประกอบดวย 9 จังหวัด ไดแก 
เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร นาน และตาก สหภาพพมา ไดแก รัฐฉาน 
คะฉิ่น และคะยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแก แขวงปอแกว หลวงน้ําทา พงสาลี 
หลวงพระบาง อุดมไชย ไชยบุรี และเวียงจันทนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก มณฑลยูนาน 
 ประเทศไทยไดเล็งเห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงดังกลาว จึงไดเสนอใหทั้งส่ีประเทศ
จัดประชุมระหวางกันเพื่อหารือเกี่ยวกับลูทางขยายความรวมมือในดานตาง ๆ โดยการประชุมส่ีฝาย
วาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางมณฑลยูนานของจีน ลาว พมา และไทย ไดจัดขึ้นเปน   
คร้ังแรกที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2536 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตความรวมมือกรอบ
ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ (Economic Quadrangle) สามารถสรุปขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
พรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
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การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดวา แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตความรวมมือกรอบ
ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจมีหลักการและวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ ในประเด็นของการเสริมสรางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการแลกเปลี่ยนทักษะความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ตลอดจนการรวมกัน
รักษาและปกปองสิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาค 

แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบอนุภูมิภาคแมน้ําโขง (GMS) 

 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ไดพิจารณา
ขอบเขตของความรวมมือกรอบสี่เหล่ียมเศรษฐกิจแลวเห็นวาควรขยายกรอบพื้นที่ของสี่เหล่ียม
เศรษฐกิจ (Economic Quadrangle) ใหครอบคลุมถึงประเทศเวียดนามและกัมพูชาดวย รวม             
6 ประเทศ โดยมีช่ือเรียกความรวมมือตามกรอบใหมนี้วา โครงการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือหกเหล่ียมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Subregion : GMS) 
 วัตถุประสงคของความรวมมือตามกรอบหกเหลี่ยมเศรษฐกิจมดีังนี ้
 1.  สงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรมการเกษตร และบริการ 
เพื่อกอใหเกิดการจางงาน และยกระดับการครองชีพของประชาชนในพื้นที่ 
 2.  สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยี และการศึกษาระหวางกัน 
 3.  ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก 
 ADB ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุมคณะผูแทนของประเทศในกลุมอนุภาคลุมแมน้ํา
โขง ทั้งในระดับรัฐมนตรี ระดับเจาหนาที่อาวุโส และระดับคณะทํางาน รวมจํานวนการประชุม    
ในทุกระดับระดับ 9 ครั้งดวยกัน (ตั้งแตครั้งที่ 1 กุมภาพันธ 2536 - คร้ังที่ 9 มกราคม 2543) ซ่ึงมี
ความคืบหนาในแตละสาขามีดังตอไปนี้ 
 1.  สาขาคมนาคมขนสง ซ่ึงครอบคลุมทั้ง ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 2.  สาขาพลังงาน ไดแก ความรวมมือในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา กาซ และน้ํามัน 
 3.  สาขาการทองเที่ยว 
 4.  สาขาโทรคมนาคม 
 5.  สาขาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.  สาขาการลงทุน 
 7.  สาขาอํานวยความสะดวกทางการคา 
 8.  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความคืบหนาดังนี้ 
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  8.1  ความรวมมือในการสงเสริมการจางงานและฝกอบรม ซ่ึงทางองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (International Labor Organization : ILO) และ ADB ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2541 รวมถึงสนับสนุนใหสถาบันลุมแมน้ําโขงเปนศูนยกลางฝกอบรมใน        
อนุภูมิภาค 
  8.2  แผนงานดาน HIV/ AIDS ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการจัดหาแหลงทุนดําเนินงาน 
  8.3  การเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อแกไขปญหาความตองการดานสาธารณสุข
และศึกษาชนกลุมนอยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ADB ไดใหความชวยเหลือในการศึกษาระยะที่ 1 
โดยเริ่มศึกษาเมื่อมกราคม 2542 แลวเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2543 
  8.4  การปองกันควบคุม HIV/ AIDS ในอนุภูมิลุมแมน้ําโขงกําลังอยูระหวางการศึกษา 
ใชงบประมาณจาก ADB จํานวน 850,000 เหรียญสหรัฐ 
  8.5  พัฒนาความรวมมือดานสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบ/ หลักเกณฑดานแรงงาน
และการเคลื่อนยายแรงงานภายในอนุภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่
แนวตะวันออก - ตะวันตก รวมทั้งการแกปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ 
 ลาสุดโครงการสําคัญที่อยูระหวางการดําเนินงาน คือ ความรวมมือในการสงเสริมการจาง
งานและฝกอบรม โครงการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อแกไขปญหาความตองการดาน
สาธารณสุขและการศึกษาของชนกลุมนอยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Strengthening the Capacity 
for Addressing Health and Education Needs of Ethic Minorities) และการลงทุนและปองกัน HIV/ 
AIDS ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบอนุภูมิภาคแมน้ํา
โขง (GMS) สามารถสรุปขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
ไดวา ความรวมมือตามกรอบหกเหลี่ยมเศรษฐกิจในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดมีโครงการ
ความรวมมือในการสงเสริมการจางงานและฝกอบรม และโครงการพัฒนาความรวมมือดานสังคม 
โดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบ/ หลักเกณฑดานแรงงานและการเคลื่อนยายแรงงานในอนุภูมิภาค 
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ความพรอมของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสิงคโปร ในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

 1.  ความพรอมของประเทศออสเตรเลียในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของขอมูลการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย 
(www.ceta.co.th) สามารถวิเคราะหถึงความพรอมของประเทศออสเตรเลียในการจัดการศึกษา
ใหแกนักศึกษาตางชาติไดดังนี้ 
  1.1  ประเทศออสเตรเลียมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
โดยเฉพาะทรัพยากรการทองเที่ยวที่สวยงาม ทําใหเกิดแรงดึงดูดใจสําหรับนักศึกษาตางชาติในการ
เดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย 
  1.2  ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันภาษาอังกฤษที่เปดสอนเพื่อเตรียมความพรอม
ทางดานภาษาอังกฤษอยูทั่วประเทศมากกวา 160 แหง และเปนสถาบันที่มีหองเรียนและอุปกรณ  
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดําเนินการสอนโดยอาจารยที่มีความชํานาญและทรงคุณวุฒิทางดาน
ภาษาอังกฤษ 
  1.3  สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก     
เปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ แคนาดา    
และอเมริกา 
  1.4  สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียสวนใหญมีประสบการณในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติจากหลากหลายประเทศ 
  1.5  ประเทศออสเตรเลียมีระบบขนสงมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสําหรับ
การเดินทางของนักศึกษา 
  1.6  สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการเรยีน
การสอนที่เพียบพรอม อาทิ หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองเรียนที่ทันสมัย หองพักผอนของ
นักศึกษา เปนตน 
  1.7  สถาบันการศึกษาแตละแหงมีหนวยงานหรือเจาหนาที่คอยดูแลและใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาตางชาติ ทั้งในเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในขณะที่ศึกษาอยูในประเทศออสเตรเลีย 
  1.8  สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมีการจัดกิจกรรมนอกสถาบันการศึกษา
สําหรับนักศึกษาตางชาติ อาทิ การทัศนศึกษา การจัดกลุมทํากิจกรรมตามความสนใจ ทําใหชวงเวลา
ที่ใชชีวิตอยูในประเทศออสเตรเลียเต็มไปดวยความสนุกสนานและประทับใจ 
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 2.  ความพรอมของประเทศนิวซีแลนดในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของขอมูลการศึกษาตอประเทศนิวซีแลนด 
(www.stayandstudyabroad.com) สามารถวิเคราะหถึงความพรอมของประเทศนิวซีแลนดในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติไดดังนี้ 
  2.1  ประเทศนิวซีแลนดมีลักษณะภูมิประเทศและธรรมชาติที่สวยงาม มีบรรยากาศ    
ที่เหมาะสมกับการศึกษา ซ่ึงเปนแรงดึงดูดใจสําหรับนักศึกษาตางชาติใหการเดินทางมาศึกษา         
ที่ประเทศนิวซีแลนด 
  2.2  นิวซีแลนดเปนประเทศที่สงบ ปลอดภัย ผูคนเปนมิตร 
  2.3  คาครองชีพของประเทศนิวซีแลนดอยูในระดับที่ไมสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับแนวหนาของโลกเหมือนกัน 
  2.4  สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  2.5  ประเทศนิวซีแลนดมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปดสอนทั้งผูที่ตองการพัฒนา
ทักษะความรูภาษาอังกฤษ เพื่อใชในชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจ และเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถึงกวา 77 แหง และเปนสถาบันที่ใชวิธีการ
สอนที่ทันสมัย ไดคุณภาพและเปดรับนักศึกษาใหมตลอดป 
  2.6  สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดมีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแก
นักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก 
  2.7  สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการเรียน
การสอนที่เพียบพรอม และทันสมัย อาทิ หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองอาหาร เปนตน 
  2.8  ในประเทศนิวซีแลนดมีรูปแบบของที่พักอาศัยรวมกับครอบครัวทองถ่ิน ซ่ึงทํา
ใหนักศึกษาตางชาติสามารถพัฒนาภาษา และเรียนรูขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมใหม ๆ  
 3.  ความพรอมของประเทศสิงคโปรในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของขอมูลการศึกษาตอประเทศสิงคโปร 
(www.styandstudyabroad.com) สามารถวิเคราะหถึงความพรอมของประเทศสิงคโปรในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติไดดังนี้ 
  3.1  ประเทศสิงคโปรมีช่ือเสียงในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมี
มาตรฐานความเปนอยูสูง 
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  3.2  ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปรทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา               
โปลีเทคนิค จูเนียรคอลเลจ และมหาวิทยาลัย มีคุณภาพมาตรฐานเปนเลิศประเทศหนึ่งของโลก 
สถาบันการศึกษาทุกแหงควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.3 ประเทศสิงคโปรมีคาใชจายถูกกวาประเทศอื่นที่มีคุณภาพการศึกษาระดับ       
แนวหนาเหมือนกัน อาทิ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา 
  3.4  ประเทศสิงคโปรใชทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางในการสื่อสาร ทําให
นักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาที่สิงคโปรสามารถเรียนรูทั้งสองภาษาในเวลาเดียวกัน 
  3.5  สถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปรมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียน
การสอนที่เพียบพรอม 

มาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินคุณภาพชีวิต 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย   
8 มาตรฐานและ 28 ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  1.1  รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและรอยละ
ของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.2  ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ ผูประกอบการ/ ผูใชบัณฑิต 
  1.3  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
  1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการเรียนรู ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  2.1  มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง 
  2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
  2.3  จํานวนกิจกรรม/ โครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
  2.4  มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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 มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  3.1  อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
  3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
  3.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
  3.4  จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา 
  3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา 
 มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  4.1  จํานวนบทความวิจัยที่เผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา      
ทุกระดับ 
  4.2  จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจํา 
  4.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 
  4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ 
 มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  5.1  จํานวนกิจกรรม/ โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
  5.2  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด 
 มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
  6.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
  7.1  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน
บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
  7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมดหรือ
จํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (Non - academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
  7.3  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวม
เงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
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  7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
  7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวอยางมาตรฐานกลางในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ตัวบงช้ี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

คณาจารยประจําเต็มเวลา : 
คุณวุฒิการศึกษา เอก/ โท/ ตรี อาจารยประจําที่สอน              
ในระดับปริญญาตรี (รอยละ) 
คุณวุฒิการศึกษา เอก/ โท/ อาจารยประจําที่สอน                     
ในบัณฑิตศึกษา (รอยละ) 
นักศึกษาฯ/ คณาจารย ทุกประเภท 

คณาจารยระดับปริญญาเอก (%) 
นักศึกษาฯ/ พนักงานฝายจัดการและบริการ 

 
30/65/5 

 
50/50 

 
10 - 15 

30 
7 - 17 

 
 
 
 
 

17 (Aus.) 
90 

23 (Aus.) 30 (Jap.) 

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาเทียบเทาเต็มเวลา : 
นักศึกษาฯ/ คอมพิวเตอร 

 
4 - 11 

 
5 (UK) 

หองสมุดและศูนยบริการขอมูล 
ตําราเรียนและวารสาร (บาท)/ นักศึกษา 

 
600 - 1,100 

 
 

การวิจัย 
เงินวิจัยภายนอก (ลานบาท)/ คณาจารยประจํา ทุกประเภท 
เงินวิจัยภายนอก (ลานบาท)/ คณาจารยประจํา                        
ระดับปริญญาเอก 
เงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (ลานบาท)/ คณาจารยประจํา    
ทุกประเภท 
จํานวนบทความในวารสารนานาชาติ/ คณาจารยประจํา         
ระดับปริญญาเอก 

 
 

0 - 0.068 
 
 
 

0 - 0.22 

 
 
 
 
 
 

1.5 - 2 (Sing. - Aus) 

การจัดการดานการเงิน 
คาเสื่อมราคา/ คาใชจายทั้งหมด (%) 
เงินเดือนฯ ทั้งหมด/ คาใชจายทั้งหมด (%) 
เงินเดือนฯ พนักงานฝายจัดการและบริการ/                  
คาใชจายทั้งหมด (%) 

 
15 
50 

 
 

40 - 45 (UK/ US) 
4 - 8 (UK) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนายุทธศาสตรอุดมศึกษา” ของมูลนิธิสงเสริมนโยบาย
การศึกษา 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะวิจัยดําเนินการพัฒนายุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย
โดยกําหนดใหมีผลงานหลัก 3 เร่ือง คือ 1) การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเชิงพหุพลวัต เพื่อใช     
ในการสื่อสารทําความเขาใจและสรางกระบวนทัศนรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย           
2) กําหนดยุทธศาสตรอุดมศึกษาสําหรับระบบใหญ คือทบวงมหาวิทยาลัย และระบบยอย คือ
มหาวิทยาลัย/ กลุมมหาวิทยาลัย ในระยะยาว (15 ป) และระยะปานกลาง (7 - 8 ป) และ 3) สราง     
ตัวแบบ กระบวนการและเครื่องมือสําหรับระบบยอยที่หลากหลาย เพื่อใหมหาวิทยาลัย/ กลุม
มหาวิทยาลัยสามารถใชเพื่อเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมภายใตกรอบยุทธศาสตรใหญ
ของระบบอุดมศึกษา 
 คณะวิจัยไดใช เวลาตั้งแต เดือนสิงหาคม  2545 ถึง  มกราคม  2546 ดําเนินการวิจัย                
7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 - 2 สํารวจศึกษาองคความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยและตางประเทศ  สํารวจสถานภาพยุทธศาสตรนโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษาไทย           
เพื่อจัดทําแผนที่ความคิด สรุปวิเคราะหยุทธศาสตรนโยบายและแผนที่มีอยู ขั้นตอนที่ 3 - 4 พัฒนา      
ตัวแบบและจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญและกลุมผูมีสวนไดเสีย เพื่อวิเคราะหแรงผลักดันจากระบบ
ตาง ๆ ที่มีผลสะเทือนตอระบบอุดมศึกษาไทย โดยประชุมครั้งละ 20 คน 5 คร้ัง รวม 100 คน       
และจัดการประชุมครั้งละ 40 คน 1 คร้ัง เพื่อวิเคราะหภาพอนาคตที่พึงประสงคและภาพอนาคต       
ที่นาจะเปนไปไดของระบบอุดมศึกษาไทย และสรุปจุดแข็ง - จุดออน โอกาส - การทาทาย           
และวิเคราะหชองวางของระบบอุดมศึกษาไทยโดยคํานึงถึงแรงผลักจากหาระบบ ในขั้นตอนที่ 5 - 7 
คณะวิจัยไดรางยุทธศาสตรและจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญและกลุมผูมีสวนไดเสียจํานวน 50 คน      
1 คร้ัง และ 100 คน 1 คร้ังตามลําดับ เพื่อนําเสนอรางยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยตอที่ประชุม 
สําหรับรวมกันระดมความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอท้ังการกําหนดยุทธศาสตรระบบอุดมศึกษา
ไทยระบบใหญ อันไดแก ทบวงมหาวิทยาลัย ตลอดจนยุทธศาสตรทางเลือกสําหรับระบบยอย        
ซ่ึงไดแกมหาวิทยาลัย/ กลุมมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะรวมและแตกตางกัน ในทายที่สุดคณะวิจัยได
เสนอยุทธศาสตร 9 ประการ จากแนวคิดและหลักการทั้งหมดที่ไดพัฒนาและนําเสนอมาตลอดชวง
ของการดําเนินการวิจัย โดยคณะวิจัยไดมีขอเสนอแนะสําหรับที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ  
ขั้นตอไป 
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 การสํารวจศึกษาองคความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรอุดมศึกษาของตางประเทศเปนการสํารวจ
กรณี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุน สิงคโปร และ UNESCO ซ่ึงคณะวิจัยพบวา ประเด็น
ที่ประเทศเหลานี้ใหความสําคัญคือการแสวงหาแนวทางการจัดการระบบอุดมศึกษาในยุคใหม        
ที่เรียกวาสังคมความรู โดยอาจสรุปการทาทายจากกระแสโลกยุคใหมได 4 ดานสําคัญ คือ              
1) แรงงานฐานความรูที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 2) ความกาวหนาทางดาน ICT 3) อิทธิพลของ
ระบบตลาด 4) ความสําคัญของปจเจกบุคคล ทั้งนี้แตละประเทศมีประเด็นหลักแตกตางกัน 
สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับเรื่องความคุมคาในการดําเนินงานมากที่สุด ที่ออสเตรเลียประเด็น
ปญหาคือการขาดเอกภาพและมาตรฐานกลาง อังกฤษตองการขยายฐานการใหบริการจากเดิมที่
อุดมศึกษารับใชคนจํานวนนอย และตองการปรับใหระบบอุดมศึกษาทันสมัยทันตอเหตุการณ    
มากขึ้น ระบบอุดมศึกษาของญี่ปุนยังเปนแบบเอกรูป สวนสิงคโปรตองการใหอุดมศึกษารับใช        
และนําพาไปสูภาพอนาคตของประเทศเปนสําคัญ สําหรับ UNESCO นั้นใหความสําคัญทุกประเด็น
คอนขางเทาเทียมกัน 
 จากการสํารวจวิเคราะหสถานภาพและสภาพปญหายุทธศาสตร - นโยบาย - แผนพัฒนา
อุดมศึกษาของไทยในปจจุบัน พบวาแผนพัฒนาอุดมศึกษาและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
สวนมากนิยมระบุประเด็นปญหาประเภท สาเหตุ (ทําไม) ของปญหาและวิกฤติของอุดมศึกษาไทย 
ความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยการหาทางเลือกใหม และมีการระบุประเด็น
ประเภทสิ่งที่พึงปรารถนา (อะไร) ซ่ึงประกอบดวยวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย       
ยุทธศาสตร/ กลยุทธ และมาตรการ ซ่ึงมักเปนการระบุส่ิงที่ตองการบรรลุหรือดําเนินการ แตส่ิงที่ยัง
ขาดไป และมีผลตอการพัฒนายุทธศาสตรอุดมศึกษา ไดแกการตอบคําถาม “อะไร” ใน 4 เร่ือง คือ  
1) ลักษณะเดนของสังคมไทย 2) ลักษณะเดนของสังคมโลกในอนาคตและผลกระทบตออุดมศึกษา
ไทย 3) ระบบอุดมศึกษาในอนาคตที่พึงประสงค และ 4) วิกฤติและชองวางระหวางสังคมโลก 
สังคมไทย และระบบอุดมศึกษาไทย 
 ส่ิงที่ขาดไปมากที่สุดไดแกการตอบคําถาม “อยางไร” กลาวคือ หากระบบอุดมศึกษาไทย
มีปญหามากมายและเรารูถึงสาเหตุวาทําไมจึงมีปญหาเหลานั้นแลว จะทําอยางไรจึงจะแกปญหา     
ที่ระบุไวได การจะตอบคําถาม “อยางไร” นี้จะตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ 5 ประการ คือ                  
1) ยุทธศาสตร และประเภทของยุทธศาสตรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 2) ลําดับความสําคัญของ     
ยุทธศาสตร 3) การเชื่อมโยงระบบใหญกับระบบยอยเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร 4) การจัด
ความสัมพันธระหวางมูลคากับคุณคาของบริการการศึกษา และ 5) การดําเนินการตามยุทธศาสตร
และการประเมินผลสําเร็จของยุทธศาสตร 
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 คณะวิจัยยังพบวา สวนสําคัญที่จําเปนตองมีการระบุไวในยุทธศาสตรอุดมศึกษา แตยัง
มิไดมีการระบุไวอยางชัดเจนไดแกคําถามเกี่ยวกับ “ใครและที่ไหน” ใน 3 ประเด็นสําคัญคือ 1) ใคร
คือกลุมผูมีสวนไดเสียในการกําหนดและดําเนินยุทธศาสตร (สวนใดของประชาคมมหาวิทยาลัย 
หรือของสังคม) 2) สวนใดในระบบใหญ และระบบยอยที่เปนหนวยยุทธศาสตร (ทั้งนี้เพราะไมใช
ทุกสวนของระบบใหญ หรือระบบยอยจะเปนหนวยยุทธศาสตร) และ 3) จุดและเครือขายทาง     
ยุทธศาสตรอยูที่ใด ทั้งนี้คณะวิจัยไดเสนอแผนที่ความคิดไวเพื่อเปนกรอบในการจัดทําขอเสนอ  
ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในสวนที่ยังขาดหายไป  

ในการ พัฒนาตัวแบบเพื่อวิเคราะหแรงผลักดันจาก 5 ระบบที่มีผลสะเทือนตอระบบ
อุดมศึกษาไทย และเพื่อวิเคราะหภาพอนาคตที่พึงประสงคและภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดของ
ระบบอุดมศึกษาไทย และสรุปจุดแข็ง - จุดออน โอกาส - การทาทาย เพื่อวิเคราะหชองวางของ
ระบบอุดมศึกษาไทยโดยคํานึงถึงแรงผลักจากหาระบบนั้น คณะวิจัยพบวาแรงผลักดัน 5 ระบบ       
ที่เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษา คือ 1) ระบบเศรษฐกิจ 2) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ระบบโรงเรียน 4) ระบบการเมืองและการบริหารจัดการ และ 5) ระบบสังคมในการ
สรางภาพอนาคตอุดมศึกษาไทย คณะวิจัยไดคํานึงถึงบริบท (สภาพแวดลอม) ที่มีตอระบบ
อุดมศึกษาไทยสองบริบทใหญ คือ บริบทของโลก และบริบทของสังคมไทย ทั้งสองบริบทใหญนี้ 
กําลังมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูง  
 ในการศึกษาวิเคราะหบริบทของโลกนั้น คณะวิจัยนั้นอาศัยการวิเคราะหภาพอนาคตของ
โลกจนถึงป ค.ศ. 2020 ของบริษัทเชลล (Shell International Limited) ซ่ึงใหความสําคัญกับ “ผูคน
และความเชื่อมโยงตอกัน” (People and Connections)  และสรุปวามี 3 พลังหลักที่ขับเคลื่อนโลกอยู 
คือ โลกาภิวัตน (globalization) การเปดเสรี (liberalization) และเทคโนโลยี (technology) ภาพ
อนาคตที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางพลังหลักทั้งสามนี้มี 2 ภาพ คือ โลกของชนชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กับโลกของผลึกแกวกระจายแสง (Prism) ภาพอนาคตของโลก 2 แบบนี้ชวยใหเรา
สามารถสรางภาพอนาคตของประเทศตาง ๆ แตละประเทศได สําหรับโลกธุรกิจ ลักษณะเดน คือ   
1) ชนชั้นนําเชื่อมโยงกันขามชาติ 2) ประชาคมโลกมีการติดตอส่ือสารกันมากขึ้น 3) สังคมผันผวน  
4) ตลาดนํารัฐ และในโลกผลึกแกวกระจายแสงจะพบลักษณะดังนี้ 1) คานิยมของศูนยกลาง          
2) แวดวงของความสัมพันธที่ทับซอนกัน 3) ความพอเพียง 4) ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  
ทั้งนี้คณะวิจัยใหความสําคัญกับจุดเชื่อมระหวางโลกทั้งสองกับสังคมสวนตาง ๆ ของประเทศ 
 ในสวนของการวิเคราะหสังคมไทยนั้น คณะวิจัยไดสรางแบบจําลองสังคมไทย ที่เรียกวา 
“สังคม 4 ฐาน” (tetra-furcated society) ประกอบดวย สังคมแหงการแขงขันคากําไร สังคมฐานา     
นุภาพ สังคมแหงความพอเพียง และสังคมของความดอยโอกาสยากไร สังคม 4 ฐานนี้ ทับซอน  
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คาบเกี่ยวกันอยูในประเทศไทย ตางก็มีภูมิศาสตร วิถีชีวิต และคุณคาเฉพาะของแตละสังคมตางตอง
เผชิญกับแรงกดดันที่มาจากทั้งภาพอนาคต 2 โลก  
 เมื่อนําแบบจําลองสังคม 4 ฐานมาโยงกับภาพอนาคตโลก 2 โลก และการวิเคราะห 
SWOT แลว จะไดตัวแบบที่สามารถนํามาใชหาภาพอนาคตของระบบอุดมศึกษาไทย ทั้งที่เปนภาพ
อนาคตที่มืดมน ภาพอนาคตที่เปนไปได และภาพอนาคตที่พึงปรารถนา ประเด็นสําคัญที่คณะวิจัย
คนพบคือ ทามกลางแรงขับดันของกระแสหลักของโลก 3 กระแส คือ โลกาภิวัตน การเปดเสรี    
และเทคโนโลยี ที่สงผลอยางกวางขวางและลึกซึ้งตอระบบทั้ง 5 (ระบบเศรษฐกิจ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบโรงเรียน ระบบการเมืองและการบริหารจัดการ และระบบสังคม) ที่เปนพลัง
ขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษานั้น การปรับตัวของระบบอุดมศึกษาไทยที่ผานมาตอพลังตาง ๆ เหลานี้ 
ทําใหระบบอุดมศึกษาไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติดานอัตลักษณคร้ังสําคัญ กลาวคือ แทนที่ระบบ
อุดมศึกษาไทยจะทําหนาที่รับใชใหบริการดานการศึกษาเรียนรูอยางเหมาะสมและสอดคลอง       
แกสังคมฐานตาง ๆ ระบบอุดมศึกษาไทยกลับกลายเปนสังคมในตัวของมันเอง คือไดกอรูป
กลายเปนสังคมฐานานุภาพ แยกตัวออกจากการรับใชใหบริการแกสังคมฐานตาง ๆ มากขึ้นเปน
ลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมสองฐานลาง โดยมุงแสวงหากําไรเลียนแบบสังคมแหงการแขงขัน
และคากําไร และอาศัยอํานาจในการประสาทปริญญาและขยายกิ่งกานสาขาเพื่อขายสินคาและ
บริการที่มีลักษณะเปนสินคาและบริการเชิงสถานภาพ (status หรือ positional goods and services) 
โดยไมมีความสอดคลองตรงเปาหรือคุมคา ไมวาจะเปนการแกปญหาพื้นฐานการเผชิญวิกฤต     
และการชวยยกระดับคุณภาพของสังคมสวนบน (สังคมแหงการแขงขันเพื่อคากําไร) หรือของสังคม
สวนลาง (สังคมแหงความพอเพียงและสังคมของความดอยโอกาสยากไร)  
 ดังนั้นการเสนอยุทธศาสตรอุดมศึกษาที่สําคัญ คือ การแปรเปลี่ยนระบบอุดมศึกษา      
จากการเปนสังคมในตัวเองรับใชตนเอง ใหเปนสวนสําคัญในการใหบริการตอสังคม 3 ฐานทุกฐาน
ตามความเหมาะสม จัดเปนยุทธศาสตรแหงยุทธศาสตร (Strategy of Strategies)  
 คณะวิจัยพิจารณาวาการบริหารจัดการการใหบริการสังคม เชนบริการทางการศึกษา      
แมจะไดรับอิทธิพลจากแรงกดดันทางการตลาด และจากความพยายามที่จะใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ แตแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไดสราง
ปญหาที่ตองอาศัยกลยุทธเชิงสังคมและวัฒนธรรมมาลดชองวางที่เกิดจากระบบโลกาภิวัตน และ
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม การบริหารจัดการกลยุทธเชิงสังคมจึงเปนการคิดเชิงกลยุทธแบบองครวม 
(holistic strategic thinking) ซ่ึงมีขอพิจารณาหลายดาน และใหน้ําหนักความสําคัญแกคุณคาทาง
สังคมวัฒนธรรมมากกวาหรือเทา ๆ กับมูลคาทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงจึงเปนยุทธศาสตรที่จะตองนําเอาการขัด - ประนีประนอมระหวางมูลคา
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ทางธุรกิจกับคุณคาทางสังคม แรงขับดันทางธุรกิจ/ เศรษฐกิจกับแรงขับดันทางสังคม และ          
การบริหารจัดการกลยุทธทั้งสองแบบมาพิจารณาควบคูกันไป จะมิใชยุทธศาสตรการจัดการ
เชิงเดี่ยว แตเปนยุทธศาสตรการจัดการเชิงพหุ (multiple strategic management) 
 ประสบการณอุดมศึกษาไทยนําไปสูขอสรุปวา การสื่อสาร (communication) และการ
ไววางใจ (trust) จะตองเปนสวนสําคัญของยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ยุทธศาสตรใหญหรือ        
ยุทธศาสตรแหงยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ที่คณะวิจัยเสนอ ไดแก ยุทธศาสตร Non-zero sum 
เพราะเปนยุทธศาสตรความรวมมือโดยไมมีฝายใดไดหมดหรือเสียหมด คณะวิจัยจึงไดพัฒนา       
ตัวแบบพหุพลวัต เพื่อใชในการแสวงหายุทธศาสตรรวม และชุดของยุทธศาสตรยอยตาง ๆ        
โดยพิจารณาจากความจําเปนในการสื่อสารและการสรางความไววางใจกันตามทฤษฎี Non - zero 
sum ตามตัวแบบนี้ระบบยอยและกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถกําหนดตําแหนงแหงที่ตาม
ศักยภาพและสมรรถนะหลักของตนเองได โดยในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงกรอบกติกาที่แตละ
สวนมีความสัมพันธเชิงสัมพัทธกับสวนใหญและสวนยอยอ่ืน ๆ ดวย นั่นหมายความวา ตัวแบบ   
พหุพลวัตที่เสนอนี้ไมใชตัวแบบที่มีลักษณะเปนกลไก หากแตมีลักษณะเปนกระบวนการ มีขั้นตอน
และมีการเสนอตัวแบบยอย ๆ ที่เสริมตัวแบบใหญ โดยเปดโอกาสใหสวนยอยของระบบอุดมศึกษา
สามารถประเมินกําลังตนเอง และกําหนดเสนทางพัฒนาตนเองได เนื่องจากตัวแบบพหุพลวัตเปน
ตัวแบบเปดมิใชตัวแบบปด ยุทธศาสตรประเภทตาง ๆ ก็เปนยุทธศาสตรทางเลือกที่มหาวิทยาลัย   
ตาง ๆ สามารถเลือกใชบางสวนหรือทั้งหมด หรือจัดลําดับความสําคัญ หรือจะทําพรอม ๆ กันใน
ความเขมขนตางกัน หรือเลือกทําบางสวนกอนหลังได 
 ในเวลาเดียวกันคณะวิจัยเห็นวา อิทธิพลของการจัดการสมัยใหมกําลังทําใหระบบ
การศึกษาทั้งระบบถูกผลักดันใหสรางมูลคาเพิ่ม และมีการนํา Balanced Scorecard มาใชเปนกรอบ
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน กรอบวัดนี้สอดคลองกับแนวทางที่สํานักงบประมาณกําลัง
นํามาใชในการวัดผลงานใหคุมคากับการใชงบประมาณ และมีการเนนความสําคัญของการมตีวัช้ีวดั
หลักของผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ส่ิงที่คณะวิจัยใหความสนใจ คือการ
ประเมินยุทธศาสตรที่เนนการมองภาพรวมทั้งหมดวามีความเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตรอยางไร       
และวิธีการทางการจัดการวิธีใดเหมาะสมกับระบบการศึกษามากนอยเพียงใด 
 คณะวิจัยเห็นวา Balanced Scorecard เปนแนวคิดที่เหมาะสมกับการนํามาใชสําหรับ
องคกรทางการศึกษา เพราะเปนแนวคิดที่ชวยการบริหารจัดการใหสามารถกํากับการปฏิบัติงานให
เปนไปตามยุทธศาสตรที่วางไวได โดยชวยส่ือใหทุก ๆ คนในองคกรไดเห็นภาพรวม และเชื่อมโยง
ภารกิจของตนเองกับวัตถุประสงคของงานแตละระดับได และเปนแนวคิดที่ปรับเปล่ียนแนว
ทางการกํากับควบคุมทางเศรษฐกิจ ไปเปนการกํากับควบคุมทางยุทธศาสตร กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
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การทํา Balanced Scorecard ไมไดเนนไปที่การกํากับควบคุมดานการลงทุนที่เปนดานการเงิน
เทานั้น เพราะการจัดการสมัยใหมเนนการจัดการทรัพยากรในลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการ
จัดการดานการเงินการงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่เปนสถาบันความรู เชน มหาวิทยาลัย 
ยิ่งตองการพิจารณาปจจัยหลายดานรวมกัน อยางไรก็ตามคณะวิจัยมีขอพิจารณาดวยวาการใช 
Balanced Scorecard นั้นจะตองใชใหถูกตองกับลักษณะขององคกร 
 คณะวิจัยจึงปรับ Balanced Scorecard เพื่อใชในบริบทอุดมศึกษาไทย โดยโยงเขากับ  
ยุทธศาสตรเปน Strategy Scorecard ใหมีการคํานึงถึงความแตกตางในสาระสําคัญระหวางองคกร
ประเภทที่เปนธุรกิจคากําไรกับองคกรที่ไมแสวงหากําไรและองคกรของรัฐ และใชแนวคิดที่ปรับ
แลวในการวางยุทธศาสตรอุดมศึกษา เพราะระบบอุดมศึกษาเปนกิจการที่มีลักษณะผสมผสานกัน
ระหวางขอพิจารณาดานการเงินการงบประมาณกับขอพิจารณาดานอื่นที่มิใชดานการเงิน และการ
อุดมศึกษาก็มิใชกิจการที่ตองการหาผลกําไรสูงสุด และเนื่องจากแนวคิดนี้สอดคลองกับตัวแบบ   
พหุพลวัต ซ่ึงมีขอพิจารณาหรือมุมมองหลัก ๆ หลายดาน ทําใหคณะวิจัยสามารถปรับปรุงคําถาม
หลัก 4 ดานที่จะเปนประโยชนตอภารกิจอุดมศึกษา ไดแก 1) ผูมีสวนไดเสีย (stakeholders)          
ในระบบอุดมศึกษามีใครบาง และมีความคาดหวังที่จะเห็นระบบอุดมศึกษาของไทยเปนอยางไร    
ซ่ึงสามารถหาคําตอบไดจากตัวแบบสังคม 4 ฐาน 2) หากจะประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่วางไว 
ควรจัดน้ําหนักระหวางความหวังและความตองการของรัฐ กับความคาดหวังและความตองการของ
ผูมีสวนไดเสียในระบบอุดมศึกษาอยางไร 3) หากจะทําใหตัวแทนอํานาจรัฐและผูมีสวนไดเสีย
พอใจ สวนใดของกระบวนการจัดการภายในระบบอุดมศึกษาจะตองมีความเปนเลิศทางวิชา       
และสวนใดจะมีความฉับไวในการรับใชสังคมแตละฐาน 4) หากจะประสบความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน จะมียุทธศาสตรอยางไรจึงจะรักษาระดับความสามารถทางการเรียนรู และการเติบโต
กาวหนาของระบบอุดมศึกษาทั้งระบบและสวนยอยของระบบอุดมศึกษาไวได 
 ในชวงทายคณะวิจัยไดรางยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม สําหรับ
รวมกันระดมความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอทั้งการกําหนดยุทธศาสตรระบบอุดมศึกษาไทย
ระบบใหญ อันไดแกทบวงมหาวิทยาลัย ตลอดจนยุทธศาสตรทางเลือกสําหรับระบบยอย ซ่ึงไดแก
มหาวิทยาลัย/ กลุมมหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะรวมและแตกตางกัน ทั้งนี้ดวยหลักการและแนวทาง
ทั้งหมดคณะวิจัยไดใชแบบจําลองในการวิจัยที่เปนการนําปจจัยทั้งหลายมารวมกันในการวิเคราะห 
(combinatorial analysis) โดยถืออุดมศึกษาเปนตัวกลางที่จะถูกกระทบ  
 ยุทธศาสตรที่คณะวิจัยเสนอจึงมีลักษณะเปนองคสาม คือ เปนไตรลักษณภาค ที่ มิติที่ 1 
คือ การวางแผน 2 แบบ ไดแก การวางแผนที่มุงเนนจุดสําคัญเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนพิเศษ เพื่อจัดการ
กับปญหาเปนการเฉพาะ ในระยะสั้น (Focused planning) การวางแผนภายใตสถานการณที่มีพลวัต
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สูง ตอบสนองตอภาพอนาคตหลายภาพ หลายทิศทางและตองอาศัยพลังขับเคลื่อนสูง (Robust 
planning) มิติที่ 2 คือ ยุทธศาสตร 3 ประเภท (1. ปองกันฟนฟู 2. เชื่อมโยง 3. คานงัด) และมิติที่ 3 
คือ ยุทธศาสตร 5 ลักษณะ (1. ตอบโตกับแนวโนมที่เห็นชัดทํานายได 2. จัดการกับความเสี่ยงใน
อนาคต 3. ยืดหยุนเขาไว 4. ใชโอกาสที่มีอยูในอนาคตใหเปนประโยชน 5. พัฒนาและมุงสู
วิสัยทัศน) 
 เนื่องจากภารกิจของคณะวิจัย ไดแก การเสนอตัวแบบเพื่อจัดทํายุทธศาสตรที่เกี่ยวกับ
เปาหมายระดับสูง คณะวิจัยจึงไดพัฒนาตัวแบบที่เอ้ืออํานวยใหมหาวิทยาลัยและสถาบันภายใต
กํากับของรัฐสามารถกําหนดยุทธศาสตรสําหรับเปาหมายระดับรองของตนเอง และมีอิสระในการ
ดําเนินกิจการภายในอยางคลองตัวได การกํากับจึงเปนการกํากับเชิงยุทธศาสตร มิใชควบคุม
แบบเดิมที่เนนการควบคุมทางการเงิน และการมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายใน ตัวแบบซึ่งคณะผูวิจัยปรับมาจาก Balanced Scorecard จึงกําหนดภารกิจ (mission) คอื 
“รับใชสังคม สรางองคความรู” วิสัยทัศน (vision) คือ “เปนสมองของสังคม” หลักการของ        
ยุทธศาสตรไตรลักษณภาคคือ “ดุลยภาพระหวางมูลคากับคุณคา” เมื่อมูลคามีลักษณะทางธุรกิจ   
และเศรษฐกิจในขณะที่คุณคามีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
 บนพื้นฐานของความเห็นวา ยุทธศาสตร คือการแกปญหาที่ ซํ้าซากคางคามานาน           
ซ่ึงไมสามารถแกไขไดดวยแผนงานประจําอันเปนกิจวัตร และจากแนวทางและหลักการทั้งหมด     
ที่ใชในการวิจัย คณะวิจัยมีขอเสนอยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพ
ในการผลักดัน 9 ประการ คือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเรียนรูเพื่อพึ่งตนเองและสรางความเขมแข็งใหชุมชน เปน            
ยุทธศาสตรปองกันและฟนฟูสําหรับสังคมแหงความพอเพียงและสังคมดอยโอกาส โดยใชการ
วางแผนแบบมุงเนนจุดสําคัญ มคีวามเรงดวนและควรดําเนินการทันที 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเปล่ียนคานิยมจากการเนนคุณวุฒิเพื่อสถานภาพ สูการเนนคุณภาพ
เพื่อการผลิต - บริการ เปนยุทธศาสตรปองกันฟนฟู เชื่อมโยง และคานงัด สําหรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมฐานานุภาพ โดยใชการวางแผนแบบตองใชพลังขับเคลื่อนสูงเพราะมีพลวัตสูง เปนภารกิจ      
ที่ตองทําในระยะยาว  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การกําหนดหลักสูตร - กระบวนการเรียนรู การประเมินโดยใหกลุมผูมี
สวนไดเสียมีสวนรวม เปนยุทธศาสตรปองกันและฟนฟูสําหรับสังคมแหงความพอเพียงและสังคม
ดอยโอกาส ยุทธศาสตรนี้ใชการวางแบบมุงเนนจุดสําคัญและควรดําเนินการทันที 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางสหสาขาวิชา และยุบเลิกวิชาท่ีมีความซ้ําซอน เปนยุทธศาสตร
ปองกันฟนฟู และเชื่อมโยง สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมฐานานุภาพ เปนการวางแผนแบบมุงเนน
จุดสําคัญ และใชเวลาดําเนินการระยะสั้น  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสารสนเทศทางการศึกษา          
เปนยุทธศาสตรคานงัด สําหรับสังคมทุกระดับ ใชการวางแผนแบบมุงเนนจุดสําคัญในระยะสั้น  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การมีมาตรฐานตางระดับและการมีดุลยภาพระหวางมูลคากับคุณคา   
เปนยุทธศาสตรปองกันฟนฟู และเชื่อมโยงสําหรับสังคมทุกระดับ ใชการวางแผนแบบตองใชพลัง
ขับเคลื่อนสูงเพราะมีพลวัตสูง สามารถทําไดในระยะสั้น  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การผนึกกําลังและการมียุทธศาสตรรวมในการจัดการความรวมมือกับ
ตางประเทศ เปนยุทธศาสตรปองกันฟนฟู เชื่อมโยงและคานงัด สําหรับสังคมแหงการแขงขัน     
เปนการวางแผนแบบตองใชพลังขับเคลื่อนสูงเพราะมีพลวัตสูง สามารถทําไดทันที  
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของปญญาและความสามารถพิเศษ    
เปนยุทธศาสตรคานงัดสําหรับสังคมแหงการแขงขัน โดยใชการวางแผนแบบมุงเนนจุดสําคัญ     
ควรทําอยางเรงดวนและตอเนื่อง 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การสงเสริมและเชื่อมโยงเครือขายทางปญญาของชาติ เพื่อสรางฐาน    
และงานวิจัยท่ีเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน เปนยุทธศาสตรคานงัด สําหรับสังคมแหงการ
แขงขัน โดยใชการวางแผนแบบตองใชพลังขับเคลื่อนสูงเพราะมีพลวัตสูง เปนภารกิจระยะกลาง
และระยะยาว 
 ยุทธศาสตรทั้ง 9 ขางตนนี้เปนขอเสนอตัวอยางซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม 
 การประเมินผลสําเร็จของยุทธศาสตร ระดับทบวง ระดับมหาวิทยาลัยสามารถรวมกัน
ประเมินไดโดยใชตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7 ประการ คือ 1) ความสอดคลองกับสภาพสังคมสามฐาน     
2) การเพิ่มโอกาสที่จะไดรับบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมของสังคมแตละฐาน       
3) คุณภาพและมาตรฐานในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมแตละฐาน 4) ความเปน             
สหวิทยาการ 5) การพัฒนาเครือขายการเรียนรูที่เหมาะสมตอสังคมแตละฐานใหเขาถึงได 6) การมี
ธรรมาภิบาล พัฒนาการ มีวัฒนธรรมการวิจารณการเรียนรู ไมถูกครอบงําโดยอํานาจทางการเมือง 
7) การตอบรับกับกลไกการตลาดกับแรงผลักดันทางสังคมตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะ
ของสังคมแตละฐาน ซ่ึงการทําตัวช้ีวัดหลักสามารถกระจายถวงน้ําหนักระหวาง 7 ขอได 
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 ท า ยที่ สุ ด คณะวิ จั ย ไ ด มี ข อ เ สนอแนะสํ าหรั บก า รดํ า เ นิ นก า รขั้ น ต อ ไปคื อ
ทบวงมหาวิทยาลัยควรนํายุทธศาสตรทั้ง 9 ไปเทียบเคียงกับแผนแมบท และจัดกลุม (clusters) ของ
แผนงานและกิจกรรมที่มีอยูโดยทบทวนเปาหมายของแผนงานและกิจกรรมตามยุทธศาสตรทั้ง        
9 ยุทธศาสตร และควบคูกันนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยควรนําการจัดการเสนองบประมาณ และการจัด
องคกรมาพิจารณารวมกับยุทธศาสตรทั้ง 9 เพื่อวางรากฐานทําใหการจัดการของทบวงมหาวิทยาลัย
เปนการจัดการขององคกรที่กํากับโดยยุทธศาสตร นอกจากนั้นทบวงมหาวิทยาลัยควรนําตัวแบบ
และกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรอันเปนผลจากงานวิจัยนี้ไปขยายผล โดยการจัดการประชุม
ปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแหงอาจนําตัวแบบ   
และกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรนี้ไปใชตอไป 
 ผลการวิ จัย เ ร่ือง  “ยุทธศาสตร เชิ งรุ กด านความร วมมือ กับต างประ เทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ” ของสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก า รศึ กษ า เ รื่ อ ง ยุ ท ธศ าสตร เ ชิ ง รุ ก ด า นคว ามร ว มมื อ กั บต า งป ระ เทศขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ ทวิภาคี 
ป พ.ศ. 2548 - 2549 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีสําหรับป พ.ศ. 2548 - 2549 และกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยทั้งในกรอบความรวมมือพหุภาคีและทวิภาคี สําหรับป พ.ศ. 2548 - 2549  
 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดาน
การศึกษาเชิงรุก พรอมกับจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานความรวมมือกับตางประเทศสําหรับ
ใชเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศใหสามารถตอบสนองนโยบาย
ดานตางประเทศของรัฐบาลไดอยางมีศักยภาพ 
 จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดาน
การศึกษา พบวา 
 1.  นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของประเทศไทยยังขาดความเปน
เอกภาพ หนวยงานตาง ๆ ดําเนินกิจกรรม/ โครงการในลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก การดําเนินงาน
ตามนโยบายดังกลาวยังไมมีความตอเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ 
 2.  การปฏิบัติงานดานตางประเทศของหลาย ๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานใน
ลักษณะเครือขายที่เขมแข็ง การทํางานสวนใหญเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา สงผลใหเกิดการ
ทํางานที่ซํ้าซอน ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน 
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 3.  ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ ทั้งในเรื่องการ
ใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษและทักษะนานาชาติ ซ่ึงการที่จะพัฒนางาน
ดานความรวมมือกับตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรการศึกษา ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษาดวย 
 จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและกรอบความรวมมือกับตางประเทศที่เกี่ยวของ  ขอมูล
จากแบบสอบถาม และขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขอมูลสวนใหญมีความสอดคลองกันในเรื่อง            
การกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษา ที่สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมไดนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดเปนยุทธศาสตรเชิงรุกโดยให
ความสําคัญกับประเด็นสําคัญ 3 ประการดังนี้ คือ 
 1.  การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 2.  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3.  การสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศและการที่จะกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกฯ กระทรวงศึกษาธิการจําเปนจะตองคํานึงถึง
ความพรอมทั้งในแงนโยบาย งบประมาณ และการพัฒนากําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศและบุคลากรในสถาบันการศึกษา 
 ในสวนของการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรทั้ง 3 ประการ ผลการวิจัย พบวา หนวยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวของสวนใหญเห็นดวยกับรางยุทธศาสตรที่คณะผูวิจัยนําเสนอ โดยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ       
เพื่อนบาน จะตองพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของศักยภาพและความพรอมของประเทศ ศึกษาจุดออน -      
จุดแข็งและขอจํากัดในการที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร แกไขกฎระเบียบที่อาจจะกอใหเกิด
ปญหาอุปสรรคในการทํางาน ขณะเดียวกันจะตองศึกษาความตองการของกลุมประเทศเพื่อนบาน
ดวย 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ภาครัฐควรเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในลักษณะหุนสวนใหมากขึ้น เพื่อให
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหมีศักยภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยสราง
มาตรฐานใหเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ จะตองรวมมือกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศในการ
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ผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) และอุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche Industry) 
จัดหลักสูตรนานาชาติที่ประเทศไทยมีความเปนเลิศและเปนที่สนใจของผู เ รียน  สงเสริม               
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาทั้ง
ภายในและตางประเทศ โดยสงเสริมใหสถาบันการศึกษาในประเทศสามารถแสวงหาความรวมมือ
กับหนวยงานและสถาบันการศึกษาในตางประเทศไดโดยตรงพรอมกับกําหนดสัดสวนการเปน
หุนสวนที่เหมาะสม 
 โดยรวมแลว ผลการศึกษาวิจัยไดยืนยันปญหาการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ
ดานการศึกษาที่ เปนอยูวา เปนไปในลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก นอกจากนี้การขาดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานเปนอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเกิดความซ้ําซอน ดวยเหตุนี้จึงไดมีการเสนอแนวทางแกไขให
เปนไปในลักษณะที่สงเสริมการประสานแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานใหมากขึ้น เพื่อใหเกิด
การทํางานเชิงบูรณาการ ทั้งนี้ บุคลากรจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิดศักยภาพในการ
ทํางานอยูเสมอ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหเห็นไดวา การที่สถาบันการศึกษาของไทย
จะเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดนั้น สถาบันการศึกษาของไทยตองมีการ
เตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดาน ซ่ึงขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวสามารถนํามา
กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้ 
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บคุลากร 

งบประมาณ 

อาคารสถานที่ 

กฎระเบียบตาง ๆ 

สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ 

ความพรอมในการ
เปนศูนยกลาง
การศึกษาในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดใชวิธีศึกษาทั้งวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)    
และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยคณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 ในขั้นตอนของการสรางแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จะใชวิธีการแบบเชิงคุณภาพในการสรางเครื่องมือ โดยใชขอมูลจากการทบทวนและ
วิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมกับขอมูลจากการวิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร
ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุมบุคลากรของประเทศ
เพื่อนบานประกอบดวย 
   1.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   2.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   3.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
   4.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   5.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 
   6.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   7.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยมหิดล 
   8.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   9.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   10.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
   11.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
   12.  ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการวิเคราะห         
บทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา
ใหแกบุคลากรของกลุมประเทศเพื่อนบานแลว จะนําขอมูลดังกลาวมากําหนดเปนประเด็นคําถาม
ของแบบสอบถาม 
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ขั้นตอนของการพัฒนาตัวช้ีวัดเบื้องตน 

 การพัฒนาตัวช้ีวัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ
รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน จะนํา
ขอมูลจากการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ในเรื่องเกณฑมาตรฐานตาง ๆ
ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในแตละระดับ  รวมกับขอมูลจากการวิ เคราะห               
บทสัมภาษณผูบริหาร บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ และนักเรียน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน        
ที่เขามารับบริการดานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของไทย โดยตัวช้ีวัดเบื้องตนดังกลาว
ประกอบดวยตัวช้ีวัดในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานกฎระเบียบตาง ๆ     
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ และดานความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ 
เปนตน ซ่ึงตัวช้ีวัดทั้งหมดนี้จะสามารถบรรยายลักษณะความพรอมของสถาบันการศึกษาใน         
แตละดานไดในเบื้องตน 

ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดนําเครื่องมือแบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไปทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมดานการศึกษา ซ่ึงประชากรและกลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ประชากรวจิัย 
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  1) สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ           
และเอกชนทั่วประเทศ 2) วิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ 3) สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ตั้ง
อยูในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 4) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยภาค)                  
5) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) ที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 
และ 6) สถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบันการศึกษา 
ที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง  
 2.  กลุมตัวอยาง 
 ในการเลือกตัวอยางของสถาบันการศึกษาขึ้นมาศึกษา จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยชุมชน สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ศูนยการศึกษา    
นอกโรงเรียน (ศูนยภาค) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด) และสถาบันการศึกษาเอกชน
นอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) จะเลือกตัวอยางผูบริหารสถาบันการศึกษาขึ้นมาศึกษาแหงละ 1 คน       
และเลือกบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาของ
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สถาบันการศึกษาขึ้นมาศึกษาแหงละ 1 คน โดยวิธีการในการเลือกตัวอยางขึ้นมาศึกษาใชวิธีการ   
สุมตัวอยางดวยแบบเจาะจง (purposive sampling) สําหรับรายละเอียดขอมูลของจํานวน
สถาบันการศึกษา และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 

กลุมตัวอยาง (คน) 
ประเภทของสถาบันการศึกษา 

จํานวน
(แหง) ผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของ รวม 

1.  สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลทั่วประเทศ 149 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 71 

74 74 148 

2.  วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 18 
     โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาลในจังหวัดชายแดน

ท่ีมีดานตรวจคนเขาเมือง 
63 

     โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดน
ท่ีมีดานตรวจคนเขาเมือง 

52 

     ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยภาค) 5 
     ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนยจังหวัด)    

ในจังหวัดชายแดนที่มีดานตรวจคนเขาเมือง 
12 

     สถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ               
(ตามมาตรา 15(2)) เฉพาะประเภทสถาบัน 
การศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดน              
ท่ีมีดานตรวจคนเขาเมือง 

211 

67 67 134 

รวม 581 141 141 282 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

 ภายหลังจากที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามไดครบตามจํานวนที่กําหนด
ไวแลว จะไดมีการวิเคราะหขอมูลความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยจากตัวช้ีวัดเบื้องตน    
ที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนของการสรางเครื่องมือแบบสอบถามดวยวิธีการใชคารอยละ และการแจก
แจงความถี่ของขอมูลตัวช้ีวัด และการวิเคราะหปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน ดวยวิธีการ
แจกแจงความถี่ของปญหา 
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ขั้นตอนการนําเสนอผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้จะนําเสนอในรูปแบบของรายงานการวิจัย 

ผลงานที่ไดรับจากการดําเนินการ 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดลําดับ
ในการนําเสนอผลการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  การพัฒนาตัวช้ีวัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ
รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 2.  การวิเคราะหความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการดําเนินงานเพื่อรองรับ
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 3.  การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 ผลการศึกษาในแตละสวนจะไดนําเสนอโดยลําดับดังนี้ 

การพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ
รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ   
เพื่อนบาน 

 ผลการศึกษาในสวนนี้จะเปนการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจาก        
บทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา
ใหแกกลุมบุคลากรของประเทศเพื่อนบาน รวมกับขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ    
ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  จุดเร่ิมตนและพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติในประเทศไทยมีจุดเริ่มตน
มาเปนระยะเวลายาวนาน โดยสวนใหญเริ่มขึ้นในสถาบันการศึกษาที่อยูใกลกับชายแดนที่ติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน นักเรียนนักศึกษาตางชาติที่สามารถฟงและพูดภาษาไทยไดและตองการมาเรียน
ในประเทศไทย จะเดินทางเขามาเพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูใกลกับแนวชายแดน      
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ทั้งแบบเชาไปเย็นกลับและแบบที่เขามาพักอาศัยอยูกับญาติพี่นองในฝงไทย  
 การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติในระดับอุดมศึกษานั้นไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังใน
สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสถาบันการศึกษา
เหลานี้มีการประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนอยางเปนรูปธรรมผานทางเครือขาย
ขององคการทางศาสนา  ตอมาการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติได เ ร่ิมขยายเขาสู
สถาบันการศึกษาของรัฐ โดยเริ่มจากการดําเนินนโยบายทางการทูตที่มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ และพัฒนาประเทศเพื่อนบาน 
 การจัดการศึกษาสวนใหญเปนการจัดการเรียนการสอน  โดยใหนักศึกษาตางชาติ      
เรียนรวมกับนักศึกษาไทย โดยแบงประเภทของการจัดการเรียนการสอนออกไดเปน 4 รูปแบบดังนี้ 
  1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติดวยหลักสูตรภาษาไทย 

  การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานที่เขามาศึกษาใน
ประเทศไทย สถาบันการศึกษาสวนใหญจะจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาไทย เนื่องจาก
นักศึกษาสวนหนึ่งสามารถสื่อสารดวยภาษาไทย (นักศึกษาลาว) และอีกสวนหนึ่งไมสามารถ
ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในระดับที่จะใชเพื่อการเรียนการสอนได ประกอบกับอาจารยชาวไทย  
สวนหนึ่งก็มีปญหาในเรื่องการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสอนเชนกัน โดยหลักสูตรที่ใชในการ         
จัดการศึกษาจะเปนหลักสูตรที่ใชสําหรับสอนนักศึกษาไทยอยูแลว 

  ในการจัดการเรียนการสอนนี้ นักศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมดานภาษาไทย
ในเบื้องตนกอน โดยแตละสถาบันจะมีวิธีการจัดการในเรื่องการปูพื้นฐานภาษาไทยใหแกนักศึกษา
แตกตางกันออกไป อาทิ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดจัดอาจารยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ของประเทศเวียดนาม เพื่อใหนักศึกษาเวียดนามที่ตองการเรียนตอระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ไดมีโอกาสเรียนภาษาไทย  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาจากประเทศจีน ทํา
การสอบวัดระดับความรูภาษาไทยกอน หากสอบไมผานจะจัดใหเรียนภาษาไทยกอนเปนระยะเวลา 
1 ป กอนการศึกษาตามหลักสูตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สอนปรับพื้นฐานภาษาไทยใหแกนักศึกษาพมา 
เปนระยะเวลา 3 เดือน  จากนั้นจะจัดการสอนภาษาไทยในทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 รายวิชา แบบ
ไมมีหนวยกิต และจัดอาจารยที่ปรึกษาดานภาษาไทยใหกับนักศึกษา ทําหนาที่ควบคูไปกับอาจารย
ที่ปรึกษาทั่วไป 
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   จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาแตละสถาบันการศึกษามีวิธีการปรับพื้นฐาน
ภาษาไทยที่แตกตางกันตามความสามารถ  และทรัพยากรทางการบริหารของแตละสถาบัน 
นอกจากนี้ในการดําเนินการสําหรับนักศึกษาของแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน ในกรณีของ
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศจีน และประเทศเวียดนาม สถาบันการศึกษาของไทย     
มีขอตกลงทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาของสองประเทศนี้อยูหลายแหง ทําใหงายตอการ    
สงอาจารยไปสอนภาษาไทยที่สองประเทศนี้  แตในกรณีของประเทศพมา  ยังไมพบวา                      
มีสถาบันการศึกษาแหงไหนของไทยไปทําขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของพมา        
ทําใหไมสามารถใชวิธีการเดียวกับประเทศจีนและเวียดนามได จึงตองใหนักศึกษาพมาเขามาเรียน
ภาษาไทยในประเทศไทย แตในกรณีของนักศึกษาลาวจะไมมีปญหาในการฟงและการพูดภาษาไทย 
มีเพียงปญหาในดานการอานและการเขียน ทําใหการปรับพื้นฐานภาษาไทยทําไดไมยาก เนื่องจาก
ภาษาไทยและภาษาลาวอยูในตระกูลภาษาเดียวกัน 
   สําหรับหลักสูตรที่ใชภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนการปรับพื้นฐาน
ภาษาไทยใหกับนักศึกษาตางชาติถือเปนเรื่องที่มีความจําเปน เพราะหากนักศึกษาตางชาติ             
ไมสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารได จะทําใหการเรียนการสอนในหลักสูตรไมประสบ
ผลสําเร็จ นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีความสําคัญตอการปรับตัวของนักศึกษาตางชาติในสังคมไทย    
อีกดวย 
  1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติดวยหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

  การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานที่เขามาศึกษาใน
ประเทศไทย จะมีสถาบันการศึกษาอีกสวนหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาตางประเทศอื่น  ๆ  อาทิ  ภาษาอาหรับ  การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้จะมี เฉพาะใน
สถาบันการศึกษาที่มีความพรอม ซ่ึงสวนใหญจะเปนสถาบันการศึกษาในสวนกลาง  สวน
สถาบันการศึกษาในตางจังหวัดจะมีเฉพาะบางแหง อาทิ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จังหวัดปตตานี 

  ในการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ จะไดรับความสนใจจากนักศึกษาใน
กลุมประเทศเพื่อนบานนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทย 
เนื่องจากพื้นฐานดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานสวนใหญอยูในระดับที่
ไมคอยดี สําหรับนักศึกษาที่ใหความสนใจเขาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น สวนใหญเปน
นักศึกษาจากประเทศจีน อินเดีย และในกลุมประเทศตะวันออกกลาง ฯลฯ  
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  นักศึกษาตางชาติสวนหนึ่งที่เขาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีปญหาการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เนื่องจากพื้นฐานดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามีความแตกตาง
กันมาก ทําใหตองมีการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษใหเพียงพอกอนเขาเรียน โดยสถาบัน 
การศึกษาสวนใหญจะจัดใหมีการสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ หรือใหนําผลการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับมาอางอิง หากสอบไมผานจะจัดใหเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมทั้งในชวงกอนและระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 
  นอกจากการเตรียมความพรอมในสวนของนักศึกษาแลว สถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษยังไดมีการพัฒนาในสวนของอาจารยผูสอน เดิมจะใหแตอาจารยไทยที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเปนผูสอน ในระยะหลังสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดนําเอาอาจารย
ตางชาติทั้งจากประเทศในแถบตะวันตก และประเทศในแถบเอเชียมาสอน เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเรียนและฝกใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 
  1.3  การจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาหลักสูตรใหมีความเปนเอกลักษณตามความ
ตองการของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 
  การพัฒนาหลักสูตรใหมีความเปนเอกลักษณตรงตามความตองการของนักศึกษาจาก
กลุมประเทศเพื่อนบานนั้น เปนเรื่องที่มีความสําคัญและทาทายตอการจัดการศึกษาเปนอันมาก 
ปจจุบันสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ยังมีไมมากนัก นักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบานจะใหความสนใจเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยคอนขางนอย เนื่องจาก
นักศึกษาสวนใหญมองวาไมสามารถนําเอาวิชาความรูกลับไปใชประโยชนในประเทศของตนได 
หรือเปนหลักสูตรที่สามารถหาเรียนไดในประเทศอื่น ๆ  ทําใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานไป
เรียนที่ประเทศอื่นแทนที่จะเปนประเทศไทย  ซ่ึงสถาบันการศึกษาของไทยหลายแหงไดเร่ิม
ตระหนักในปญหาดังกลาวนี้ โดยบางสถาบันไดทําการพัฒนาหลักสูตรเดิมใหเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และบางสถาบันไดมีการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมุงศึกษา
การพัฒนาประเทศในเชิงเปรียบเทียบ หรือการจัดหลักสูตรโดยการนําเอาหลักปรัชญาทางศาสนา
เขามาแทรกในเนื้อหาหลักสูตร อาทิ 
   1.3.1  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกฎหมาย
อิสลามและหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการทางศาสนา  
   1.3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดจัดหลักสูตรวิจัยพัฒนาทองถ่ิน สาขา      
พนมดงรัก เพื่อศึกษาพื้นที่ของประเทศที่อยูตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบดวย ประเทศไทย 
กัมพูชา และลาว ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวนี้ไดรับความสนใจจากนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
เปนอยางมาก 
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  1.4  การจัดการเรียนการสอนโดยเสริมกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ใหแกนักศึกษาตางชาติ 
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว สถาบันการศึกษาของไทยยังไดมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาตางชาติสามารถปรับตัวเขากับสังคมไทย
ซ่ึงจะเปนการชวยลดความเครียด ลดการคิดถึงบาน และมุงปลูกฝงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย
ใหกับนักศึกษาตางชาติ อาทิ 
   1.4.1  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพ          
และตางจังหวัดใหกับนักศึกษาตางชาติที่สนใจ 
   1.4.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีการจัดการแขงขันกีฬาสีนานาชาติระหวาง
นักศึกษาตางชาติจากประเทศตาง ๆ  
   1.4.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการนํานักศึกษาตางชาติเขามาชวยเหลือ
กิจกรรมทางดานประเพณีและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรู
รูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีของไทย 
 2.  ชองทางการเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติในสถาบันการศึกษาของไทยของ
นักศึกษาตางชาติ 
  การเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติในสถาบันการศึกษาของไทย มีชองทางการ     
เขามาในหลายชองทาง โดยชองทางหลักมี 3 ชองทางดังนี้ 
  2.1  ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาหรือหนวยราชการ 
  การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาของไทยและ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศไดมีการดําเนินการมานานแลว สถาบันการศึกษาของไทยและกลุม
ประเทศเพื่อนบานมีการแสวงหาความรวมมือกันอยางตอเนื่อง โดยมีการทําขอตกลงเพื่อ
แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาระหวางกัน ซ่ึงการแลกเปลี่ยนสวนใหญจะเปนการสงอาจารย    
ของไทยไปสอนในประเทศเพื่อนบาน และรับนักศึกษาของกลุมประเทศเพื่อนบานมาศึกษาตอใน
ประเทศไทย โดยประเทศเพื่อนบานมีอาจารยจากประเทศไทยเดินทางไปสอนสวนใหญเปน
ประเทศจีนและเวียดนาม และนักศึกษาตางชาติที่เดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทยสวนหนึง่จะ
เปนลูกศิษยที่เรียนภาษาไทยกับอาจารยเหลานี้ ซ่ึงเมื่อจบการศึกษาจะเดินทางเขามาศึกษาตอ        
ในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการรับนักศึกษาระหวางสถาบัน       
เขาศึกษาตอ ทั้งนี้สวนใหญสถาบันการศึกษาของไทยจะเขาไปดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือก
นักศึกษาจากในประเทศเพื่อนบานดวยตนเอง โดยนักศึกษากลุมนี้สวนใหญจะไดรับทุนจาก
สถาบันการศึกษาของไทย ซ่ึงทุนที่ไดมีในหลายลักษณะ เชน การยกเวนคาเลาเรียน การยกเวน      
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คาที่พัก การไดรับทุนคาอาหาร หรือการไดรับการคัดเลือกใหเขาทํางานกับสถาบันการศึกษาในชวง
ระหวางเรียน และหักคาใชจายในการศึกษาจากเงินเดือนที่นักศึกษาไดรับ  
  2.2  ทุนจากรัฐบาลไทย หรือหนวยงานอื่น ๆ  
  นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบานที่เขามาศึกษาในประเทศไทยดวยชองทางนี้         
มีมากเปนลําดับสอง สวนใหญเปนการประสานงานระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล หรือหนวยงาน       
อ่ืน ๆ ของไทย อาทิ หนวยงานที่ดูแลทุนของสมเด็จพระเทพฯ, หอการคาจังหวัดฯ เปนตน                      
กับสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน การเขามาของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานดวย
ชองทางนี้ รัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายเพื่อเจริญความสัมพันธทางการทูตกับประเทศเพื่อนบาน
ดวยการใหทุนการศึกษา แตในสวนของประเทศเพื่อนบานที่ไดรับทุนจะเปนฝายคัดเลือกนักศึกษาที่
เหมาะสมจะไดรับทุน และอาจมีการกําหนดสาขาวิชาที่จะใหศึกษาอีกดวย โดยรัฐบาลไทยจะ
รับผิดชอบคาใชคาเกือบทั้งหมด นักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในชองทางนี้มีทั้งที่เขามาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 
  2.3  ทุนสวนตัว 
  นักศึกษาในกลุมที่ครอบครัวมีฐานะดีพอสมควร มีกําลังทรัพยที่จะสงบุตรหลานไป
ศึกษาตอในประเทศที่มีมาตรฐานดานการศึกษาสูงกวาในประเทศของตน หรือตองการที่จะเปดโลก
ทัศนใหแกบุตรหลาน แตไมมีกําลังทรัพยมากจนถึงขั้นที่จะสงบุตรหลานไปเรียนตอในประเทศ
แถบตะวันตกได สวนหนึ่งจะสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอในประเทศไทย โดยนักศึกษากลุมนี้   
สวนหนึ่งจะทราบขอมูลการศึกษาตอในประเทศไทยจากการประชาสัมพันธของสถาบันการศึกษา 
หรือที่ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดจัดขึ้น ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
เพื่อแนะนําสถาบันการศึกษาของไทยและหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา ซ่ึงที่ผานมามีการ
จัดนิทรรศการที่ประเทศจีน แตสวนใหญนักศึกษาที่ตัดสินใจเขามาศึกษาตอจะมาจากการแนะนํา    
โดยนักศึกษาที่ไดเขามาศึกษาในประเทศไทยแลวจะมีการชักชวนญาติพี่นองของตนใหเขามาศึกษา
ตอดวยกัน นอกจากนี้ในสวนของสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบานที่มีขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกันยังมีสวนชวยในการประชาสัมพันธเพื่อแนะนําใหนักศึกษาจากประเทศ       
เพื่อนบานเดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
 3.  การประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
 การประชาสัมพันธ เพื่อรับนักศึกษาตางชาติ เขามาศึกษาตอในประเทศไทยนั้น 
สถาบันการศึกษาแตละแหงมีวิธีการประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาแตกตางกันไป สามารถสรุปได 
5 วิธี ดังนี้ 
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  3.1  การประชาสัมพันธโดยผานทางสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวางกัน ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาระหวางกันแลว สถาบันการศึกษาตางชาติยังไดมีการสงบุคลากร และนักศึกษาในสวนที่
นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนเขามาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่มีความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกัน รวมทั้งยังชวยประชาสัมพันธใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเขามาศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึงการประชาสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ เปนวิธีการที่
สถาบันการศึกษาของไทยนิยมใชกันมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการที่ประหยัด และไดผลประโยชน
หลายประการนอกเหนือไปจากการรับสมัครนักศึกษาตางชาติ 
  3.2  การประชาสัมพันธโดยผานหนวยงานราชการของประเทศเพื่อนบาน หรือ
กระทรวงการตางประเทศของไทย สวนใหญการประชาสัมพันธผานทางชองทางดังกลาวนี้
สถาบันการศึกษาของไทยจะตองจัดการศึกษาตามความตองการของประเทศเพื่อนบานที่ติดตอ   
โดยอาจเปนการใหความชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในประเทศเพื่อนบาน       
แตบางครั้งทางประเทศเพื่อนบานอาจรองขอมายังสถาบันการศึกษาโดยตรง หรืออาจรองขอผานมา
ทางกระทรวงการตางประเทศของไทยเพื่อใหจัดความชวยเหลือทางวิชาการให ซ่ึงวิธีการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบดังกลาวนี้ เปนวิ ธีการที่สามารถประชาสัมพันธ ช่ือ เสียงของ
สถาบันการศึกษาใหเปนที่รูจักไดเปนอยางดี แตจะมีนักศึกษาเขามาศึกษาตอดวยชองทางนี้ไมมาก
นัก เพราะการเขามาโดยชองทางนี้สวนใหญจะตองมีการสนับสนุนงบประมาณหรือทุนการศึกษา
ประกอบดวย 
  3.3 การออกเดินสายประชาสัมพันธ (Road Show) วิธีการดังกลาวนี้ทางกระทรวง 
ศึกษาธิการเคยจัดใหสถาบันการศึกษาออกเดินสายประชาสัมพันธรวมกันในประเทศจีน แต
สถาบันการศึกษาสวนใหญที่เขารวมเห็นวาวิธีการนี้ไมคอยไดผลเทาที่ควร เนื่องจากขาดจุดเนน 
ขาดจุดขาย ตางคนตางไป การประชาสัมพันธไมไดออกไปในภาพของประเทศไทย  ทําให
เหมือนกับสถาบันการศึกษาแตละแหงไปแยงนักศึกษากันเอง การเดินสายประชาสัมพันธ              
ที่สถาบันการศึกษาแตละแหงจัดเองจะไดผลดีกวา เพราะมีการนําเสนอขอมูลที่ชัดเจน แตเปน
วิธีการที่มีตนทุนสูง 
  3.4  การประชาสัมพันธผานทางชองทางการเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน       
หรืออาศัยเวทีวิชาการ ในการเผยแพรช่ือเสียงของสถาบัน และเพื่อเปนการประชาสัมพันธให
บุคคลภายนอกไดรับรูถึงหลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  3.5  การประชาสัมพันธผานทางสื่อตาง ๆ  อาทิ  เวปไซต  ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน            
การประชาสัมพันธในรูปแบบนี้มีการจัดทําในทุกสถาบัน แตไมคอยไดผลมากนัก หากนักศึกษา   
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ไมเคยรูจักชื่อของสถาบันมากอน นักศึกษาจะไมเขาไปศึกษารายละเอียดของสถาบันการศึกษาแหง
นั้น นอกจากนี้การกระจายสื่อเวปไซต และสื่อส่ิงพิมพในตางประเทศจะตองมีคาใชจายที่สูง
พอสมควร 
 4.  การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
ตางชาติ 
 จากผลการศึกษาขอมูลจากผูบริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาตางชาติ ในเรื่องการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับ
นักศึกษาตางชาติ พบวาการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษาของไทยนั้น
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดาน ซ่ึงผูบริหารสถาบันการศึกษาสวนใหญไดให
ขอมูลที่สอดคลองกัน สามารถสรุปในประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
  4.1.  การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา 
  ในดานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา และการใชชีวิตประจําวันของนักศึกษา          
โดยผูบริหารสถาบันการศึกษาสวนใหญไดใหขอมูลวา ในดานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา
สถาบันการศึกษาของไทยจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมดังนี้ 
   4.1.1  หอพักนักศึกษาตางชาติ หรือ International House โดยตองใหความสําคัญ
กับจํานวน และความเพียงพอของหอพักนักศึกษา ผูบริหารสวนใหญไดใหเหตุผลวา นักศึกษา
ตางชาติเมื่อมาอยูใหมจะยังปรับตัวเขากับสังคมวัฒนธรรมไทยไมได จําเปนตองใหอยูในหอพักที่มี
การดูแลนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ เมื่อนักศึกษามีความพรอมทางดานภาษา หรือมีความเขาใจ
วัฒนธรรมไทยเปนอยางดีแลว จึงสามารถใหพักอยูนอกมหาวิทยาลัยได ซ่ึงการพักในหอพัก
นักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัยจะเปนผลดีกับตัวนักศึกษาเองที่จะไดรับการดูแลอยางใกลชิด 
ทั้งนี้การจัดใหนักศึกษาตางชาติพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยนั้น จะจัดใหพักเปนการเฉพาะ
หรือพักรวมกับนักศึกษาไทยก็ได โดยหากจัดใหพักรวมกับนักศึกษาไทยจะเปนการชวยให
นักศึกษาตางชาติมีพัฒนาการทางภาษาไทย และความเขาใจในวัฒนธรรมไทยไดเร็วข้ึน และการที่
นักศึกษาตางชาติไดพักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย จะทําใหผูปกครองของนักศึกษามีความอุนใจ
ในการสงบุตรหลานมาศึกษาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญตอไปดังนี้ 
   “ส่ิงที่ตองการคือ หอพักมหาวิทยาลัยทีเ่ปน International House เพราะเมื่อกอนนี้
เราเอาเด็กไปฝากไวกับหอพกัเอกชน ทางหอพักเอกชนไมคอยอยากใหเขาพัก เพราะเดก็พวกนี้
วัฒนธรรมไมเหมือนกนั เวลาทําผิด หรือเสียงดัง เจาของหอพักไปคยุกค็ุยไมรูเรื่อง สวนมากจะบอก
วาไมใหเขาพกัเพราะหอพักเต็ม แตในบางชวงทีหอพกัไมมีคนพัก เขาก็ยอมใหนกัศกึษาตางชาติ    
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เขาพักไดบางเหมือนกนั” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ,            
17 ตุลาคม 2550) 
   “ทางมหาวิทยาลัย ฯ มีบานอยู 2 หลัง เดิมเปนบานพักรับรองมหาวิทยาลัยไดนํา
บาน 2 หลังนี้มาทําเปนบานพักสวัสดิการใหนักศึกษาตางชาติ โดยก็ใหนักศึกษาเขมรพัก 1 หลัง 
นักศึกษาลาวพัก 1 หลัง” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
   “เร่ืองหอพักทางมหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาตางชาติไมตางกับนักศึกษาไทย โดยให
นักศึกษาตางชาติอยูรวมกับนักศึกษาไทย ชวงแรก ๆ จะใหอยูดวยกัน 2 - 3 คน ในหอพักเดียวกัน
กับนักศึกษาไทยและมีพี่เล้ียงคอยดูแล” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ,    
12 พฤษภาคม 2551) 
   “หอพักอินเตอรสําหรับนักศึกษาตางชาตินั้น ทางมหาวิทยาลัยตองการใหมีหอพัก
อินเตอรที่เปนมาตรฐานมานานแลว มีหองพักที่เปนสัดสวน มีความเปนเอกเทศ ไมใชหองเดี่ยว    
อยูกัน 3 - 4 คน เพราะเราตองการใหหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติมีเฉพาะนักศึกษาตางชาติเปน
สวนใหญ” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
   4.1.2  หองสมุด หองสมุดเปนแหลงทรัพยากรเพื่อการศึกษาคนควาที่สําคัญของ
นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาตอในประเทศไทย เนื่องจากที่ผานมานักศึกษา
ตางชาติจะมีเอกสารและตําราสําหรับการศึกษาคนควาคอนขางจํากัด ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่สถาบันการศึกษาของไทยจะตองมีการเตรียมความพรอมของหองสมุด และทรัพยากรสําหรับ
การศึกษาคนควาในหองสมุดไวใหนักศึกษาตางชาติ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังนี้ 

   “ในสวนของเอกสาร ตําราภาษาอาหรับ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จะเปนหองสมุดที่มีเอกสาร ตําราที่เปนภาษาอาหรับมาก
ที่สุด เนื่องจากเราเปนมหาวิทยาลัยอิสลาม และหลักสูตรที่เปดอยูในปจจุบัน จะใชภาษาอาหรับใน
การอางอิง ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท สําหรับหลักสูตร ที่ใช
ภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยยังตองลงทุนอีกมาก เนื่องจากตําราทางดานไอทีเคล่ือนตัวเร็วมาก 
เทคโนโลยีใหม ๆ คอนขางพัฒนารวดเร็ว เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะตองลงทุนเกี่ยวกับหองสมุด
สําหรับตําราภาษาอังกฤษยังตองใชงบประมาณอีกคอนขางมาก” (คณบดีคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
  4.2  การเตรียมความพรอมดานทุนการศกึษา 
  ในการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาตินั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาของไทยจะตองจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใชในการ              
จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติซ่ึงเพิ่มเติมมาจากการจัดการศึกษาตามปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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งบประมาณในดานทุนการศึกษา เนื่องจากประเทศเพื่อนบานของไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา
ทั้งหมด และยังมีระดับการพัฒนาที่ลาหลังกวาประเทศไทย ยกเวนในกรณีของประเทศมาเลเซีย    
ทําใหรายไดตอหัวประชากรของประเทศเพื่อนบานมีอัตราที่ต่ํากวาประเทศไทยมาก ดังนั้นการ
จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง 
  ในประเทศเพื่อนบานสวนใหญนั้นปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร กําลังเปน
ปญหาที่สําคัญ ในขณะเดียวกันจํานวนสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบานที่จะรองรับความ
ตองการทางดานการศึกษายังมีไมเพียงพอ และในสวนของประเทศไทยนั้นไดมีพัฒนาการในดาน
การจัดการศึกษาจนเปนที่ยอมรับของประเทศในแถบภูมิภาคนี้ ทําใหความตองการที่จะเขามาศึกษา
ตอในประเทศไทยของนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเหลานี้สวนใหญจะติดปญหาในดานคาใชจายไมสามารถเดินทาง   
เขามาศึกษาตอได ดังนั้นหากสถาบันการศึกษาของไทยตองการใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน
เดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทางสถาบันการศึกษาจะตอง
จัดเตรียมทุนการศึกษาไวใหแกนักศึกษาในกลุมนี้ นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีประเทศอื่น ๆ               
ที่ตองการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานของไทย ไดมีการจัดทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งประเทศเหลานี้ถือเปนคูแขงที่สําคัญ เพราะแมวามาตรฐานทาง
การศึกษาของไทยจะสูงกวาประเทศคูแขงขัน แตหากนักศึกษาไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก
ประเทศเหลานั้น นักศึกษาที่มีขอจํากัดในเรื่องทุนทรัพยเหลานี้ ยอมตัดสินใจไปศึกษาตอใน
ประเทศที่ตนเสียคาใชจายนอยแตมาตรฐานทางการศึกษาที่ใกลเคียงกัน ดังขอมูลจากผูใหขอมูล
สําคัญดังนี้ 
  “ทุกมหาวิทยาลัยมีโครงการที่มีงบประมาณสําหรับจางนักศึกษา และทางมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหมไดใหงบประมาณนี้แกนักศึกษาตางชาติ เพื่อใหนักศึกษาตางชาติมีคากินอยู”  
(รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 
  “นักศึกษาตางชาติจะมีสัญญากับมหาวิทยาลัย 2 ป ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะใหทุน      
ทั้ง 2 ป แตการใหทุนไมไดใหเปนเงิน และนักศึกษาตางชาติที่รับทุนตองทํางานใหทางมหาวิทยาลัย 
เสมือนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะไดรับสวัสดิการบานพัก และทางมหาวิทยาลัยจะหัก
เงินเดือนของนักศึกษาเพื่อนํามาจายเปนคาเลาเรียน” (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 
สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
  “มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุนไทย-พมา แตในทางปฏิบัติจะเปน
ฝายของนักศึกษาพมาที่มาเรียนในระดับปริญญาตรีมากกวา โครงการดังกลาวเปนโครงการ
เชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมไทย - พมา ภายใตเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก โดยเปน
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โครงการระยะ 4 ป ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2552 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการยอยทางดาน
การศึกษาเสนอไป เพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาใหแกนักศึกษาพมาจํานวน 40 ทุน ซ่ึงใน
ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับนักศึกษาพมาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขามา
ศึกษาตอจํานวน 16 ทุน ภายใตการจัดสรรทุนของกระทรวงการตางประเทศของไทย” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551) 
  “ประเทศมาเลเซียไดมีการจัดสรรทุนใหแกนักศึกษาเขมรเปนจํานวนมาก ยกตัวอยาง
เชน มหาวิทยาลัยอุตระ ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่อยูทางตอนเหนือของมาเลเซียใกลกับชายแดนไทย      
มีการจัดทุนใหแกนักศึกษาเขมรถึงปละ 120 ทุน เพื่อใหศึกษาอยูในประเทศมาเลเซีย 1 ป สําหรับ
หลักสูตรปริญญาโทสําหรับผูบริหาร ซ่ึงเปนหลักสูตรปริญญาทางดานรัฐศาสตร และทางดาน
บริหารรัฐกิจ เมื่อนักศึกษาเขมรเหลานี้สําเร็จการศึกษาแลวกลับไปยังประเทศของตน จะไปเปน
ผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ในประเทศ ซ่ึงเวลาผานไป 3 - 4 ป มหาวิทยาลัยแหงนี้จะมีศิษยเกา         
400 - 500 คน ที่เปนผูบริหารระดับสูงในเขมร ถือวาเปนกลยุทธที่ทางมาเลเซียไดรับผลประโยชน
อยางมาก แตประเทศไทยยังไมคอยใหความสนใจในนโยบายดานนี้” (รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 
  4.3  การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  
  บุคลากรทางการศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับการจัดการศึกษา และเปนตัวช้ีวัด
คุณภาพทางการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง ซ่ึงในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาตินั้นจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรทั้งในสวนของอาจารยผูสอน และบุคลากร
ฝายสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการศึกษาแบงออกไดดังนี้ 
   4.3.1  การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอน จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สถาบันการศึกษาสวนใหญไดใหขอมูลวา แมวาประเทศไทยจะไดรับการยอมรับจากประเทศเพื่อน
บานในเรื่องคุณภาพของบุคลากรทางสายวิชาการแตเมื่อเทียบกับนานาประเทศที่มีการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรนานาชาติแลว ถือวาประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางสาย
วิชาการอีกมาก โดยในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาตินั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไวรองรับ ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพของอาจารยผูสอนใหเปน    
ที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ เพราะจะเปนการสรางชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาให
เปนที่ยอมรับของนักศึกษาตางชาติ และสามารถดึงดูดใหนักศึกษาตางชาติเกิดความสนใจทีจ่ะเขามา
ศึกษาตอในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรจะตองมีการพัฒนาทั้งทางดานวิชาการ 
ดานการวิจัย และดานภาษาตางประเทศควบคูกันไป โดยเฉพาะในเรื่องการสอนดวยภาษาอังกฤษ
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นั้นจะพบวาในประเทศไทยมีอาจารยผูสอนที่มีความสามารถในการถายทอดความรูดวย
ภาษาอังกฤษนอย ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอมหรือมีการ      
สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาการตาง ๆ และสามารถที่จะถายทอดความรู
ความชํานาญของตนเปนภาษาตางประเทศได ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมพรอมไปแลวระดับหนึ่ง เชน ในการ
คัดเลือกอาจารยผูสอนนั้น  สมัยกอนจะพิจารณาแคสามารถทําการสอนภาษาไทยไดก็จะรับ แต
ปจจุบันจะใชการสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ดูคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือดูผลคะแนน TOFLE 
จากนั้นจะใหทดลองสอนเปนภาษาอังกฤษ สวนการเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ ปจจุบันตองมี
การทดสอบภาษาอังกฤษเชนกัน และในการทําคําสั่งหรือประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองมี
สองภาษา ซ่ึงตอนนี้การจัดการเรียนการสอนไดเริ่มเปน Bilingual แลว นับวาเปนเรื่องที่ยากมาก
เหมือนกัน” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2550) 
   “ความพรอมที่เราจําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมคือความพรอมของบุคลากรในภาค  
การสอน ในการจัดทําหลักสูตรนานาชาติขึ้นมา ส่ิงที่ยากลําบากที่สุดคือการหาอาจารยที่จะมาทํา
การสอนวิชาพื้นฐาน สมมติวาทางมหาวิทยาลัยจะสอนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หรือวิชาทางดานไอทีที่ใชภาษาอังกฤษ การจะหาอาจารยไทยหรืออาจารยตางชาติที่จบคณิตศาสตร
หรือจบทางดานไอทีที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดยาก และอาจารยที่ตองสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทั่วไปดวยภาษาอังกฤษนั้นมีมากถึง 30 - 40 หนวยกิต ทําให
การหาอาจารยผูสอนสําหรับรายวิชาพื้นฐานนี้ยากลําบากมากกวาการหาอาจารยที่สอนในวิชาเอก 
ซ่ึงการแกไขปญหาเฉพาะหนาในชวงที่ทางมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาบุคลากรในสายการสอนใหมี
ความพรอมมากขึ้นในวิชาทางดานไอที มหาวิทยาลัยไดเชิญอาจารยจากบังกะลอร ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางดานไอที ใหมาทําการสอนในรายวิชาทางดานนี้ สวนในรายวิชาทางดาน
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยก็ใชวิธีเดียวกัน ซ่ึงงบประมาณจํานวนมหาศาลนี้ทางมหาวิทยาลัยได    
ทุมลงไปใหกับการแสวงหาอาจารยที่มีความพรอมสูงในการถายทอดความรูใหนักศึกษา” (คณบดี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
   “คุณภาพของอาจารยผูสอนที่เห็นชัดเจนคือในเรื่องของภาษา เพราะวาการจะใช
ภาษาอังกฤษในการสอนหลักสูตรนานาชาติไดนั้น ภาษาอังกฤษตองแตกฉาน ตองสอนในลักษณะ
ที่รูเรื่อง สามารถนําเสนอในลักษณะที่นักศึกษาสามารถเขาใจได โดยจะตองมีการเตรียมการสอน
ใหดี และตองเขาใจกลุมนักศึกษาที่มาเรียนดวยวามีความหลากหลาย ซ่ึงเปนเรื่องของจิตวิทยา 
นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของการนําเสนอหรือเทคนิคการสอนตาง ๆ ซ่ึงประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องที่
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จะเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนสําหรับการที่จะจัดการศึกษา” (รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 
   4.3.2  การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอนภาษาไทย จากการศึกษาพบวา 
ผูบริหารของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติดวยภาษาไทยไดให
ขอมูลวา ทางสถาบันการศึกษาจะตองมีการเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนภาษาไทย
ใหแกนักศึกษาตางชาติ เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรูภาษาไทยและสามารถเรียนรวมช้ันกับ
นักศึกษาไทยได  โดยทางสถาบันการศึกษาจําเปนจะตองมีการผลิตอาจารยภาษาไทยที่มี
ความสามารถทางดานภาษาไทยและสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดดี ไมเฉพาะภาษาอังกฤษ 
แตควรรวมถึงภาษาของนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาตอ เชน ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร 
ภาษาพมา เปนตน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ทางมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมความพรอมของสถาบันภาษา เพราะจะตองรับคน
ที่จบปริญญาตรี ปริญญาโททางดานภาษาไทยเขามาฝกฝนใหสามารถสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษา
ได พอสอนไดอยางนอยหนึ่งหรือสองป มหาวิทยาลัยก็จะสงคนเหลานี้ไปอยูในประเทศจีน       
อยางนอยหนึ่งปหรือหนึ่งเทอม แลวจึงกลับมาปฏิบัติงานตอ ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการจัดการเรียน    
การสอนใหแกนักศึกษาตางชาติมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางอาจารยที่จะสอนภาษาไทย
ใหกับนักศึกษาตางชาติใหไดกอน” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 
2550) 
   4.3.3  การเตรียมความพรอมดานความเขาใจประเทศเพื่อนบานของผูบริหารและ
คณาจารย จากการศึกษาพบวา มีสถาบันการศึกษาเพียงไมกี่แหงที่ใหความสําคัญกับการเตรียมความ
พรอมดานการสรางความเขาใจในประเทศเพื่อนบานใหแก ผูบริหารและคณาจารย  และ
สถาบันการศึกษาบางแหงก็ประสบปญหาในดานความเขาใจและทัศนคติของผูบริหารและ
คณาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ เชน เรื่องของการใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาตางชาติ แทนที่จะใหทุนแกนักศึกษาไทย รวมทั้งความไมเขาใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เปนตน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ผูบริหารทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะตองเขาอบรมหลักสูตร ๆ 
หนึ่งที่เรียกวา หลักสูตรความเขาใจประเทศเพื่อนบาน หลักสูตรความเขาใจประเทศเพื่อนบานจะมี
การศึกษาเรื่องราวของประเทศเพื่อนบานประมาณ 5 วัน จากนั้นจะเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ประเทศเหลานั้น ที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยไดจัดไปแลว 2 ประเทศ ประเทศแรกคือ จีน ประเทศ    
ที่สอง คือลาว ปนี้จะเปนปที่สาม ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาวาจะเปนประเทศไหน          
โดยกําลังตัดสินใจอยูระหวางพมา เวียดนาม และเขมร ในหลักสูตรความเขาใจประเทศเพื่อนบานนี้ 
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ผูบริหารทุกคนจะตองมีความเขาใจประเทศทุกประเทศที่อยูโดยรอบประเทศไทย ซ่ึงวิธีการดังกลาว
นี้ถือเปนการเตรียมความพรอมในสวนของผูบริหาร” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
   “การจะจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติไดจะตองมีการสรางความเขาใจกับ
ประชาคมขางใน ตั้งแตครูบาอาจารยไปจนถึงนักศึกษา ตองทําใหทุกคนทราบวานี่เปนผลดี         
ทางมหาวิทยาลัยมีการสรางความเขาใจกับประชาชนวาประเทศพมากับเรามีความเทาเทียมกัน    
แลวก็บอกใหรูวาทุนที่ใหเปนทุนของรัฐบาลไทย และจะวาไปประเทศเพื่อนบานมี 2 อยางคือ      
ไมเปนมิตรก็เปนศัตรู แตการเปนมิตรกันนาจะดีกวา ซ่ึงวิธีการทําใหประเทศเพื่อนบานเปนมิตรได
อยางหนึ่งคือ การใหเพื่อนบานมารูจักเรา” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 
12 พฤษภาคม 2551) 
   “มีปฐมนิเทศนอาจารยผูสอน มีการสรางความเขาใจแกอาจารยผูสอนในลักษณะ
วา นักศึกษากลุมนี้คือใคร มาจากไหน มาอยางไร มีจุดประสงคอะไร ควรจัดการเรียนการสอน
อยางไร นักศึกษากลุมนี้อาจจะออนภาษาไทย เพราะฉะนั้นเวลาเรียนหรือทํากิจกรรมใด ๆ จะตอง
ดูแลเขาอยางใกลชิดเพื่อใหเขาสามารถปรับตัวในดานการใชภาษาได โดยเฉพาะในดานการฟง” 
(ผูอํานวยการศูนยอุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 
2551) 
   “ปญหาในปแรกที่เราเปดรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาก็คือ ปญหาอาจารย    
สวนหนึ่งไมเขาใจวาทําไมตองเอาทุนไปชวยนักศึกษาตางชาติ เพราะบานเมืองเรายังมีคนยากจนอยู
อีกมาก เคยมีปญหาถึงขั้นมีผูแทนอาจารยในสภาออกมาเรียกรอง และมีการตอตานการรับนักศึกษา
ตางชาติเขามาเรียนจากอาจารยประมาณ 10 กวาทาน” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 
สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
   4.3.4  การเตรียมความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุน จากการศึกษาพบวา 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาไดใหขอมูลวา ในปจจุบันเจาหนาที่สวนใหญไมมีความพรอมดานภาษา
พอที่จะใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ อยางไรก็ตามในหลาย ๆ สถาบันไดมีการแกไขปญหา       
โดยการจัดฝกอบรมภาษาตางประเทศใหแกบุคลากรกลุมนี้ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
   “ตองมีสรางบรรยากาศที่เปนนานาชาติใหมากขึ้น บุคลากรทั้งหมดตองสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได แบบฟอรมตาง ๆ ก็ตองเปนภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวก” (คณบดี        
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สัมภาษณ, 26 กันยายน 2550) 
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   “การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ ปจจุบันเจาหนาที่ตองผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษดวย เพราะการจัดทําประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองมีสองภาษา” (คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ. 19 ตุลาคม 2550) 
  4.4  การเตรียมความพรอมดานหลักสูตรการสอน และมาตรฐานการศึกษา  
  ในการเตรียมความพรอมของหลักสูตรการสอน และมาตรฐานการศึกษานั้น ผูบริหาร
สถาบันการศึกษาไดใหขอมูล ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ในการเตรียมความพรอมของหลักสูตร มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบาน 
เพราะหากไมมีการจัดทําหลักสูตรในลักษณะดังกลาวนี้นักศึกษาของประเทศเพื่อนบานจะตัดสินใจ
ไปเรียนประเทศอื่นที่หลักสูตรมีความนาสนใจ หรือสอดคลองกับความตองการของประเทศตนเอง
มากกวา ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในการคัดเลือกนักศึกษามาเรียนตอของทางประเทศพมา จะเนนการพัฒนาบุคลากร
ทางสายเกษตร สายวิทยาศาสตร จากจํานวนนักศึกษาที่ทางประเทศพมาไดคัดเลือกมา 16 คน     
สวนหนึ่งจะเปนขาราชการที่ยังมีอายุคอนขางนอย สังกัดกระทรวงการเกษตร ทางพมาจะกาํหนดให
เรียนอยู 2 สาขา คือ สาขาเกษตร ซ่ึงในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไมมีนักศึกษา
ไทยที่เรียนทางดานเกษตรเลย เนื่องจากเด็กรุนใหม ไมคอยนิยมเรียนทางดานนี้ โดยอาจมองวาเปน
สาขาวิชาที่เรียนลําบาก แตทางการของพมาไดกําหนดมาเลยวานักศึกษาของเขาจะตองเรียน
ทางดานสาขาเกษตร เพราะวาประเทศของเขายังมีทรัพยากรดานนี้อีกมาก แลวก็ตองการเทคโนโลยี
การทางดานเกษตรไปใช ทางมหาวิทยาลัยจึงทําการสอนในสาขาเกษตรใหแกนักศึกษาพมา จํานวน 
8 คน และอีกสาขาวิชาหนึ่งคือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 8 คน” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551) 

  การเตรียมความพรอมในด านมาตรฐานการศึกษานั้น เปน เรื่ องที่ ผูบ ริหาร
สถาบันการศึกษาสวนใหญยังไมไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมในดานนี้มากนัก เนื่องจาก     
สวนหนึ่งเห็นวาทางสถาบันไดผานการตรวจรับรองตามมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) และผูบริหารอีกสวนหนึ่งยังมีทัศนคติ   
ในดานลบตอมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การกําหนด
มาตรฐานในการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ หรือมาตรฐานในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองการกําหนดมาตรฐานทางการศึกษาของไทยให
ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ยึดถือปฏิบัติ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
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  “ในการจัดการศึกษาใหนักศึกษาตางชาติตองคํานึงถึงมาตรฐานกอนและมาตรฐาน
จะตองเปนแบบนานาชาติจริง ๆ เพราะถามาตรฐานไมเปนแบบนานาชาติ ยอมไมสามารถดึงดูด
นักศึกษาตางชาติใหสนใจมาเรียน” (ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, สัมภาษณ, 
3 ตุลาคม 2550) 
  4.5  การเตรียมความพรอมดานการปรับพื้นฐาน 
  การเตรียมความพรอมในดานนี้มีความสําคัญอยางมากตอการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษาตางชาติดวยหลักสูตรภาษาไทย ซ่ึงแตละสถาบันจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติที่แตกตางกัน และยังไมมีมาตรฐานที่แนนอนวาตองมีการจัด
หลักสูตรอยางไรจึงจะเหมาะสม แตเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีความ
จําเปนที่จะตองจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมทางดานภาษาไทยใหกับนักศึกษาตางชาติ       
เพื่อประโยชนทั้งในดานการสื่อสารในชั้นเรียน และเพื่อประโยชนในการปรับตัวเขากับสังคมไทย 
โดยเปนที่นาสังเกตวา สถาบันการศึกษาบางแหงจะมีการทดสอบภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติ
กอนที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทย แตสถาบันการศึกษาบางแหง
อาจไมมีการทดสอบเลย อยางไรก็ตามแตละสถาบันจะมีมาตรฐานระดับความรูภาษาไทยของตน 
แตยังไมมีมาตรฐานที่ใชรวมกันทั้งประเทศ ตางกับประเทศที่มีการพัฒนาทางดานการศึกษาแลวจะ
มีการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาที่ใชเปนสื่อกลางในการจัดเรียนการสอนที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน เชน การทดสอบโทเฟล ไอเอลส หรือการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุน เปนตน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษาพมา เพราะนักศึกษา
บางคนยังอานภาษาไทยไมออก หรือบางคนยังสะกดไมได ที่เปนเชนนี้เพราะวาธรรมชาติของภาษา
ไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนเรื่องการออกเสียงหรือการสะกด และยิ่งการอานเปนประโยคดวยแลว 
จะตองมีการปรับเปลี่ยนเปนอยางมาก เพราะไวยากรณตาง ๆ ของไทยและพมานั้นไมเหมือนกันเลย
ซ่ึงตามศักยภาพแลวทางมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาพมาไดดีกวานี้
ปจจุบันที่ใชเวลา 3 เดือนในชวงภาคฤดูรอนเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป ควรใหเวลานักศึกษา
ปรับตัวเฉพาะเรื่องภาษาอยางเดียวประมาณ 1 ป ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีความเขาใจในภาษาไทยไดดี
ขึ้น” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
  “นักศึกษาเวียดนามจะเสียเวลาระยะหนึ่ง เพื่อมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย จากนั้น
จึงเขาเรียนป 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม หรือไมก็มาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยก็เปดรับ โดยเริ่มมีนักศึกษาเขามาเรียนที่นี่
มากขึ้น และเนื่องจากนักศึกษากลุมนี้สวนใหญใชเวลาเรียนภาษาไทยเกือบหนึ่งป ทําใหมีทักษะการ

 58



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ใชภาษาไทยในระดับที่สามารถเรียนรวมกับนักศึกษาไทยได  ซ่ึงขณะนี้ทางมหาวิทยาลัย                  
มีนักศึกษาเวียดนามกระจายไปเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ รวมกับนักศึกษาไทยและปจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยได เปดศูนยการสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาตางชาติ อีกดวย” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 

   “ทางมหาวิทยาลัยจะสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษาตลอดปการศึกษา เพื่อในปถัดไป
นักศึกษาจะไดเรียนรวมกับเพื่อน ๆ ได โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดใหทางศูนยภาษาชวยเตรียมความ
พรอมดานภาษาไทยใหนักศึกษาตางชาติเปนเวลา 1 ป หลังจากนั้นถาผานการสอบประเมินจึงจะได
เขาไปเรียน  ถาไมผานจะตองเรียนภาษาไทยตอไปอีก” (รองอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 
  “ทางมหาวิทยาลัยของเราไมมีการทดสอบภาษาไทยของนักศึกษากอนเขาเรียน 
เพราะวาเรามีการจัดวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต      
ซ่ึงเปนการเรียนภาษาไทยเพื่อใชสําหรับการจัดทําวิทยานิพนธ สวนภาษาอังกฤษก็เปนวิชาบังคับ
ของการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยอยูแลว” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 
8 พฤษภาคม 2551) 
  4.6  การเตรียมความพรอมดานการดูแลนักศึกษาตางชาติ 

  การเตรียมความพรอมดานการดูแลชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาตางชาตินั้น              
จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีความพรอมในดานนี้เปนอยางมากในแตละ
สถาบันมีการจัดกิจกรรมเพื่อชวยใหนักศึกษาตางชาติสามารถปรับตัวเขากับสังคมไทยไดอยาง
รวดเร็ว มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา พี่เล้ียง หรือเพื่อนนักศึกษาชาวไทยใหเขาไปชวยดูแลและให
คําแนะนําอยางใกลชิด มีการจัดทัศนศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ มีการดูแลชีวิตความเปนอยู 
ตลอดจนถึงในเรื่องอาหารการกิน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมไทย ทางมหาวิทยาลัยได
พยายามสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติเรียนรูวัฒนธรรมไทยและชีวิตความเปนอยูของคนไทยใน
ระหวางการศึกษา โดยไดมีการไดเปดหลักสูตรสอนภาษาไทยให นอกจากนั้นยังอํานวยความ
สะดวกในเรื่องตาง ๆ อาทิ ในวันเสาร - อาทิตยทางมหาวิทยาลัยจะจัดใหนักศึกษาจากอเมริกาไป
ทัศนศึกษาในตางจังหวัด เชน จังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดเชียงใหม หรือเมื่อนักศึกษาตองการไป
ทองเที่ยวในสถานที่ อ่ืน  ๆ  ทางมหาวิทยาลัยก็จะอํานวยความสะดวกให” (รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สัมภาษณ, 20 กันยายน 2550) 
  “ทางมหาวิทยาลัยเตรียมระบบกลุมพี่เล้ียง ระบบ peer group เพื่อดูแลนักศึกษา
ตางชาติ  นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาจะพบกับนักศึกษาตางชาติคอนขางบอย  และเมื่อมี        
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กิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยก็จะใหนักศึกษาตางชาติเขามามีสวนรวม เชน ในชวงที่มีการ
จัดงานที่บานอธิการบดี หรือชวงที่ทานทูตจีนเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ไดมีการนํานักศึกษา
ตางชาติไปทําการตอนรับ” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง , สัมภาษณ,              
19 ตุลาคม 2550) 
  “มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาดูแลในเรื่องชีวิตความเปนอยู เรื่องการปรับตัว และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษาไทยชวยกันดูแล โดยใหนักศึกษาตางชาติพักอยู
ในหอพักของทางมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการจัดการดูแลนักศึกษาตางชาติไดเปนอยางดี” (ผูอํานวยการ
ศูนยอุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
 5.  การตัดสินใจเขามาศึกษาตอในประเทศไทยของนักศึกษาตางชาต ิ
 ในสภาวะปจจุบันนี้ถือไดวาการศึกษาเปนแหลงสรางรายไดเขาประเทศของในหลาย ๆ 
ประเทศ นอกจากนี้ในบางประเทศไดใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ในกรณีของประเทศเพื่อนบานนั้นเนื่องจากจํานวนผูที่ตองการศึกษาตอ หรือตองการ
เพิ่มพูนความรูมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบานมีขอจํากัด        
ไมสามารถรองรับความตองการทางดานการศึกษาของคนในประเทศได ทําใหคนกลุมนี้ตองออกมา
หาที่เรียนในตางประเทศ ซ่ึงมีทางเลือกที่หลากหลาย เนื่องจากประเทศตาง ๆ มีการแขงขันกัน       
ในดานการประชาสัมพันธ การแขงขันในดานมาตรฐานทางการศึกษา และการใหทุนการศึกษา    
เปนตน โดยประเทศที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาตินั้น ไมไดมีเพียงแค
ประเทศไทย แตยังมีประเทศอื่นที่มีมาตรฐานทางการศึกษาเทียบเทาหรือสูงกวาประเทศไทย ที่เปน
ทางเลือกใหแกนักศึกษากลุมประเทศเพื่อนบานอีกหลายประเทศ อยางไรก็ตาม ยังมีนักศึกษา     
กลุมหนึ่งที่ไดตัดสินใจเขาศึกษาตอในประเทศไทย ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้มีเหตุผลในการตัดสินใจ      
มาเรียนตอที่ประเทศไทยที่นาสนใจ จากการศึกษาขอมูลจากกลุมผูบริหารสถาบันศึกษาที่ไดจัด
การศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติกลุมนี้ ไดใหขอมูลของสาเหตุที่นักศึกษาตางชาติเลือกมาศึกษาตอ
ในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 
  5.1  ประเทศไทยมีคาใชจายถูกกวาประเทศอื่น ๆ  

  ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีอัตราคาครองชีพไมสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกันหรือสูงกวาไมมาก อาทิ เชน มาเลเซีย สิงคโปร 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน ทําใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานที่มีทุนทรัพยไมมาก และไม
สามารถเดินทางไปศึกษาในประเทศแถบตะวันตกได จะเลือกมาศึกษาตอประเทศไทยเนื่องจากเปน
ตัวเลือกที่สมเหตุสมผลในเรื่องของราคาคาใชจายและคุณภาพทางการศึกษาที่ไดรับ ดังขอมูลจาก
ผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
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  “เหตุผลแรกที่นักศึกษาตางชาติใชในการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเดินทางไปศึกษา
ตอคือเร่ืองคาใชจาย ตัวอยางเชน นักศึกษาจากประเทศลาว ถึงแมจะเปนเจาหนาที่ระดับสูงมี
ตําแหนงเทียบเทากับศึกษาธิการจังหวัดของไทย แตเนื่องจากมีรายไดไมมากนัก เพราะฉะนั้นหาก
เดินทางไปศึกษาที่ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด จะตองเสียคาใชจายสูง 
แตหากเลือกมาศึกษาในประเทศไทย เชน ที่สุรินทร อุบลราชธานี หรือมหาสารคาม จะเสียคาใชจาย
ถูกกวา” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
  “เหตุผลที่นักศึกษาเลือกเดินทางมาศึกษาตอที่ประเทศไทยเปนเพราะเรื่องคาใชจาย     
โดยคาใชจายนาจะเปนสองเทาหากนักศึกษาเลือกที่จะไปศึกษาตอในประเทศอื่น ๆ ไมวาจะเปน
คาใชจายในการบริโภค คาเชาบาน คาหนวยกิต ซ่ึงแพงกวาประเทศไทยมาก เชน หากไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในประเทศมาเลเซีย ถาเปนนักศึกษามาเลเซียคาหนวยกิตจะเสียในอัตราปกติ     
หากเปนนักศึกษาตางประเทศที่เปนคนเอเชียคาเทอมจะสูงขึ้นมาอีกระดับ แตถาเปนนักศึกษา
ตางชาติที่ไมใชคนเอเซียคาเทอมจะสูงขึ้นอีกตามสัดสวน แตทางมหาวิทยาลัยของเราไมวาจะเปน
นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติจะใชอัตราเดียวกันทั้งสิ้น เพียงแตแบงแยกหลักสูตรปกติกับ
หลักสูตรนานาชาติเทานั้น” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ,            
28 พฤษภาคม 2551) 
  “คาเลาเรียนและคาใชจายในประเทศไทยถูกกวาประเทศอื่น ๆ ในปจจุบันนักศึกษา
เวียดนามตัดสินใจมาเรียนที่ประเทศไทยเนื่องจากสวนใหญมีฐานะปานกลาง แตถาเขาร่ํารวย
มากกวานี้ อาจจะเปลี่ยนไปศึกษาตอที่ประเทศอื่น” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
บูรพา, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 
  5.2  การยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
  ระบบการศึกษาของไทยเปนที่ยอมรับของประเทศในภูมิภาคเดียวกันวา มีการพัฒนา
มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานสวนใหญเพิ่งจะมีการพัฒนา    
ในดานการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันจึงมีความหลากหลายและเปนที่ยอมรับ
ของประเทศเพื่อนบาน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “อันดับหนึ่งตองเปนเรื่องคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ซ่ึงผูปกครองตลอดจน
สถาบันการศึกษาที่มีโครงการความรวมมือระหวางกันเห็นวา ประเทศไทย สถาบันการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยของไทยมีการจัดการศึกษาที่เปนระบบมีมาตรฐานเชนเดียวกับสากล คําวาระบบ     
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน
บานก็จะมีความแตกตางกัน กลาวคือมหาวิทยาลัยของไทยมีการจัดการศึกษาที่คอนขางไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศไทยสามารถไปศึกษาตอ    
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ที่ยุโรป ไมวาจะเปนอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน หรือแมแตอเมริกา แคนาดา เพราะประเทศเหลานี้ให
การยอมรับมาตรฐานการศึกษาของไทยวาอยูในระดับเดียวกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกํากับ
ดูแลการจัดการศึกษาใหมีในระดับมาตรฐานความเปนสากล ซ่ึงแตกตางกับประเทศเพื่อนบานของ
เราบางประเทศ ถึงแมวาจะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เรียกวาสถาบันอุดมศึกษา แตยังขาด     
ในสวนของความเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550) 
  “จากการวิเคราะหอาจกลาวไดวา ประเทศเวียดนามใหการยอมรับในดานการศึกษา
ของประเทศไทยไปไกลกวาประเทศของตน ทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษา เร่ืองของมาตรฐาน
การศึกษา และเรื่องของวิชาการ เพราะฉะนั้นนักศึกษาเวียดนามสวนใหญจะยอมรับมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศเรา” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 
2551) 
  “ปจจัยที่นักศึกษาใชในการตัดสินใจเลือกที่จะเรียนก็คือ โปรแกรมการจัดการเรียน
การสอน ความพรอมของสถาบัน รวมไปถึงความเขาใจที่มีตอนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงทางสถาบันตอง
ใช รูปแบบที่หลากหลายในการ  ดูแลและใส ใจ เปนพิ เศษ” (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สัมภาษณ, 26 กันยายน 2550) 
  “เหตุผลที่นักศึกษาใชตัดสินใจลําดับแรกคือความสามารถทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงมหาวิทยาลัยของเราสามารถสอนภาษาใหเขาได สามารถฝกฝนนักศึกษาพูด อาน 
เขียนและภาษาไทยได” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ,              
17 ตุลาคม 2550) 
  5.3  การมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 

  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเปนสาเหตุหนึ่งอีกที่ผูบริหารสถาบันการศึกษาได
ใหขอมูลวาเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาตางชาติตัดสินใจมาศึกษาตอในประเทศไทย เนื่องจาก
ขอตกลงทางวิชาการนั้นสวนใหญครอบคลุมความรวมมือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจารย และ
นักศึกษา ทําใหการเดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทยของนักศึกษาเปนเรื่องที่สามารถทําไดงาย 
เชน การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอของสถาบันการศึกษาที่มีความรวมมือทางวิชาการระหวางกันจะมี
ความเปนไปไดสูง และยังมีการใหความชวยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษา และการประชาสัมพันธ
ใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานทราบถึงขอมูลของสถานศึกษาในประเทศไทย เปนตน ดังขอมูล
จากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ทางมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา จากการที่มีการทําขอตกลงทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ซ่ึงปจจุบันไดลงนามไวหลายรอยแหง ผลจากการทํา
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ขอตกลงดังกลาวทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
สัมภาษณ, 20 กันยายน 2550) 
  “การที่นักศึกษาตางชาติสวนหนึ่งเขามาศึกษาตอที่นี่ เปนเพราะขอตกลงทางวิชาการ  
ที่ทางมหาวิทยาลัยไดไปลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยมีขอตกลง
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 
2551) 

  5.4  การเดินทางเขามาศึกษาในประเทศไทยมีความสะดวกสบาย 
  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดเกือบทุกประเทศ 
และยังไดมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงที่สามารถเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อนบานไดครบทุก
ประเทศ นอกจากนี้ในเสนทางการขนสงทางอากาศมีความสะดวกสบาย เนื่องจากการเดินทาง
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีระยะทางที่ใกล ทําให
สามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทาง จึงทําใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเลือกที่จะมา
ศึกษาตอในประเทศไทยเนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทาง ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
  “การตัดสินใจของนักศึกษาตอที่เลือกมาศึกษาในประเทศไทย เหตุผลหนึ่งเนื่องจาก
ระยะทางที่ใกล นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่สวนมากมาจากยูนาน และจากสิบสองปนนา ซ่ึงระยะทาง
ใกลกับที่นี่มาก ภูมิศาสตรนับวามีความสําคัญ ประเด็นนี้อาจนําไปสูการกลาวถึงในเรื่องการเปน
ศูนยกลางของ GMS ซ่ึงจังหวัดเชียงรายหากวัดโดยแผนที่ทางภูมิศาสตร จังหวัดเชียงรายจะอยู
บริเวณศูนยกลางของประเทศลาว พมา เขมร และเวียดนาม ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบอยางมาก” 
(คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2550) 
  “เหตุผลอยางหนึ่งที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาตอในประเทศไทยคือ  คาใชจายในการ
เดินทางและระยะเวลาในการเดินทางเพียงไมกี่ช่ัวโมง มีความสะดวกสบายเพราะมีรถยนตโดยสาร
วิ่งประจํา คาครองชีพถูก คาหนวยกิตถูก และเดินทางสะดวก” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
  “เหตุผลสําคัญประการหนึ่งจากการคุยกับผูปกครองของนักศึกษาคือ สถาบันอยูไม
ไกลจากบานมากนัก การคมนาคมไปมาหาสูกันคอนขางสะดวกและประหยัด อาจไมตองสิ้นเปลือง
โดยการเดินทางดวยเครื่องบิน อยางเชนจากประเทศเวียดนามสามารถนั่งรถยนตมาไดใชเวลาครึ่ง
วันก็สามารถมาเยี่ยมลูกได หรือเมื่อปดเทอมนักศึกษาก็สามารถกลับบานไดสะดวก” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550) 
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  5.5  จํานวนสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบานมีไมเพียงพอ 
  จากการที่ประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว 
ทําใหอัตราการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมากเกินกวาที่สถาบันการศึกษาในประเทศจะรองรับ
ความตองการทางการศึกษาทั้งหมดไดนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานสวนหนึ่งจึงมีความ
จําเปนตองเดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยสวนใหญจะเลือกไปศึกษาตอในประเทศที่มี
มาตรฐานทางดานการศึกษาเปนที่ยอมรับ และมีคาใชจายที่ทางครอบครัวสามารถรับได ดังขอมูล
จากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “คนจีนแถบตะวันออกแถวชายทะเล เชน เซี่ยงไฮ เซินเจิ้น ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนามาอยางตอเนื่องนับตั้งแต สมัยทานเติ้ง เส่ียวผิง ทําใหในชวงสิบกวาปที่ผานมาคนกลุมนี้จะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี ซ่ึงคนกลุมที่มีฐานะเศรษฐกิจดีนี้จะสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยในประเทศ
จีนไดกอน ซ่ึงการสอบเขามหาวิทยาลัยของจีนจะมีผูเขาสอบเปนจํานวนมาก ในขณะที่จํานวนที่นั่ง
ที่เปดรับมีจํากัด เพราะฉะนั้นคนที่สอบเขามหาวิทยาลัยภายในประเทศไมได ซ่ึงสวนใหญจะเปนลูก
คนเดียวที่เสมือนเปนเปนราชาของบาน ก็จะตองออกไปเรียนในตางประเทศ ถาครอบครัวมีฐานะดี
ก็จะไปออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ประเทศไทยจะเปนทางเลือกอันดับรอง ๆ ถามาเรียนตอใน
ประเทศไทยสวนใหญจะเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                 
เฉลิมพระเกียรติ สวนใหญพื้นที่ที่อยูในตอนลึกของประเทศจีน เปนพื้นที่ที่ดูแลโดยรัฐบาลทองถ่ิน
และเพิ่งไดรับการพัฒนามาไดไมเกินสามหรือหาป ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณนี้มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมดีนัก ซ่ึงถาสอบเขามหาวิทยาลัยไมได และตองออกไปเรียนตอตางประเทศ          
คนกลุมนี้จะตองเลือกเรียนประเทศที่ใกลที่สุด คาใชจายต่ําที่สุด นั่นคือเหตุผลวาทําไมนักศึกษา  
กลุมนี้จึงมาเรียนที่นี่ เพราะเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในปจจุบัน และคาใชจายในประเทศไทยก็ถูกกวา
ประเทศจีนมาก” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
  “การเรียนตอในประเทศจีนเปนเรื่องยากมากเหมือนกับการสอบจอหงวนพอนักศึกษา
ไมไดเรียนตอที่โนน เขาก็จะมาเรียนที่ประเทศไทย” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 
  5.6  การแนะนาํของนักศึกษาตางชาติที่เคยเขามาศึกษาในประเทศไทย 
  ในการที่นักศึกษาตางชาติจะเลือกมาศึกษาตอในประเทศไทยนั้น นักศึกษาจะตอง
ไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ เชน การไดรับขอมูลจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศของตน ขอมูลจากทางเวปไซต หรือขอมูลส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ แตแหลงขอมูลสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การไดรับขอมูลจากบุคคลที่ตนเองรูจักและเคยมีประสบการณในการเดินทางมา
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ศึกษาตอที่ประเทศไทยมากอน ซ่ึงถือวาเปนแหลงขอมูลใกลตัวนักศึกษา และนักศึกษาจะมีความ
ไววางใจมากที่สุด ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “เหตุผลประการหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ สวนหนึ่งเปนเพราะรุนพี่หรือเพื่อนที่เคยมา
ศึกษา หรือเคยมาทํางานในประเทศไทย ซ่ึงคอยใหคําแนะนํา หรือนักศึกษาจีนหลายคน อาจจะเคย
เดินทางมาเยี่ยมญาติ หรือเคยเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทย ในชวงสั้น ๆ แลวเกิดความประทับใจ เมื่อ
ถึงเวลาตองเลือกสถานที่ศึกษาจึงตัดสินใจเลือกประเทศไทย” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 
  “เหตุผลอีกประการหนึ่งที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาตอในประเทศไทย คือมีนักศึกษา    
รุนกอน ๆ ที่ไดมาเรียนอยูที่นี่แลว รุนพี่เหลานี้จะเลาใหรุนนองฟงวามาอยูที่สุรินทรแลวเปนอยางไร 
ที่นี่ไมไดมีมาตรฐานการเรียนการสอนแตกตางไปจากที่อ่ืน ขอพิสูจนคือนักศึกษารูสึกพอใจที่จะ
เดินทางมาที่นี่ ในชวงที่ทางมหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนาวิชาการมักจะเชิญศิษยเกาเหลานี้มารวมงาน
ดวย ซ่ึงเดินทางไดรับความรวมมือเปนอยางดี เพราะวาระยะทางคอนขางใกล สามารถเดินทางมาได
ภายในวันเดียว และคาใชจายในการเดินทางก็ไมสูงมาก” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
  “ในกรณีของนักศึกษาตางชาติที่มาเรียน พบวานักศึกษาจากประเทศจีนที่เดินทางมา
เรียนชุดแรกจะสามารถทําใหรุนนอง ๆ รูสึกวา เรียนที่นี่ไมไดเปนเหมือนคนจากที่อ่ืนที่มาเรียน
ศาสนา คือไมไดเปนกลุมที่คิดแบบรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ไมไดเรียนแบบไปวัน ๆ นักศึกษาจาก
ประเทศจีนชุดแรก นอกจากจะเปนคนที่ใฝรู ยังสามารถทําใหรุนนอง ๆ ที่มาเรียนรูสึกวาเรียนแลว
ตนเองสามารถกลับไปหางานทําได” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 
28 พฤษภาคม 2551) 
  5.7  การไดรับทุนการศึกษา 

  เนื่องจากกลุมประเทศเพื่อนบานของไทยสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงรายได
ตอหัวของประชากรคอนขางต่ํา ดังนั้นการที่นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานจะเขามาศึกษาตอใน
ประเทศไทยไดนั้น การสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา หรือการชวยเหลือดวยการลดคาใชจาย
ทางการศึกษาใหจึงเปนเรื่องดีที่มีความสําคัญ นอกจากนี้การไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของ
ประเทศตนเอง เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานเขามาศึกษาตอในประเทศ
ไทย ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “เหตุผลที่นักศึกษากลุมนี้เลือกเดินทางมาศึกษาที่เมืองไทย เพราะเปนทุนรัฐบาลไทย
จัดหาไปให ดังนั้นจึงก็ตองมาเรียนที่นี่ เพราะเปนเงื่อนไขของการรับทุน ทําใหไมสามารถเลือก
เรียนที่อ่ืนได” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551) 
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  “เหตุผลประการหนึ่งของนักศึกษาคือการที่มาเรียนโดยไดรับทุนการศึกษา ซ่ึงถือเปน
เหตุผลสําคัญที่นักศึกษาใชในการต ัดสินใจ” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ,      
8 พฤษภาคม 2551) 
  5.8  ความตองการในการเรยีนรูภาษาไทยเพื่อนําไปใชในการทํางาน 
  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความสําคัญทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน  และใน            
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เปนประเทศที่มีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี มีการติดตอ
คาขาย และการลงทุนในประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก รวมไปถึงในเรื่องของการสราง
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่เปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศเพื่อนบานตางก็ให
ความสําคัญกับการติดตอในดานตาง ๆ กับประเทศไทย  ทําใหภาษาไทยกลายเปนภาษาที่มี
ความสําคัญ และนักศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานตองการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ทํางาน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ปจจุบันการเรียนภาษาไทยถือเปนจุดขายที่ทําใหนักศึกษาสวนหนึ่งตัดสินใจเลือกมา
ศึกษาตอในประเทศไทย จริง ๆ นักศึกษามาที่นี่เพราะตองการมาเรียนภาษาไทย ปจจัยอ่ืนถือเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงไปเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีจุดขายตรงที่มีการ
สอนภาษาไทยทําใหเปนที่ในสนใจของนักศึกษาตางชาติเนื่องจากในปจจุบันภาษาไทยเปนภาษาทีม่ี
ความจําเปน ในประเทศจีนมีนักศึกษาใหความสนใจเรียนภาษาไทยเปนจํานวนมาก ที่เกาหลีทาง
มหาวิทยาลัยไดทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทางภาษาที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลี ภาษาจีน     
ก็เชนกัน ทางมหาวิทยาลัยไดทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่เปนผูผลิตผูพูด
ภาษาตางประเทศสําหรับกระทรวงการตางประเทศของจีน”(รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 
  “นักศึกษากลุมนี้คิดวาไดประโยชนจากการเรียนภาษาไทย เหมือนคนไทยไปเรียน
ทางประเทศตะวันตก ซ่ึงจะเรียนสาขาใดมาก็ตาม แตส่ิงที่ไดมาแน ๆ ก็คือภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับ
นักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนที่นี่ จะมาเรียนสาขาใดก็ตาม จะเรียนทองเที่ยว เรียนภาษาอังกฤษ     
เรียนเกษตร หรือเรียนบริหารธุรกิจก็ตาม ที่จะไดแนนอนคือภาษาไทย ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้คงจะ   
คาดวา ในอนาคตคนไทยนาจะเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนามเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นพวก
เขานาจะไดประโยชนจากการเรียนรูภาษาไทย และเทาที่ทราบจาก คนเวียดนาม ขาราชการ
เวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยไดจะกาวหนาเร็ว เชน ขาราชการ ตํารวจ คนที่เปนหัวหนาตํารวจมี
โอกาสที่จะอยูกับนักทองเที่ยวดังนั้น หากรูภาษาไทยยอมสามารถดูแลนักทองเที่ยวไดดีกวา ทําให
ตํารวจที่รูภาษาไทยมีโอกาสะกาวหนา นอกจากนี้การที่คนไทยเขาไปทองเที่ยวหรือเขาไปลงทุนที่
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ประเทศเวียดนามเปนจํานวนมาก ทําใหภาษาไทยกลายเปนภาษาที่มีอิทธิพลหรือมีความสําคัญมาก
ในประเทศเวียดนาม” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
  “การเปดสอนภาษาไทยใหกับบุคลากรของประเทศพมา ปรากฏวามีการตอบรับดีมาก 
นอกจากการเรียนในระดับพื้นฐานแลว ยังมีผูสนใจตองการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป คนที่เคยมา
เรียนแลวในระดับพื้นฐานก็ตองการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไป” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
  5.9  ความสวยงามของสภาพแวดลอมและบรรยากาศความเปนไทย 
  การทองเที่ยวถือเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญของประเทศไทย นักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทองเที่ยวเมืองไทยสวนใหญจะเกิดความประทับใจในสภาพภูมิประเทศ แหลงที่
ทองเที่ยว สภาพแวดลอม บรรยากาศ และนิสัยใจคอของคนไทยที่มีความโอบออมอารี มีน้ําใจ     
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเมืองไทยอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกนั
ก็เปนส่ิงที่ดึงดูดนักศึกษาตางชาติใหเขามาศึกษาตอในประเทศไทยดวยเชนกัน ดังขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ส่ิงแวดลอมของประเทศไทยมีความสวยงาม และบรรยากาศก็ดี อัธยาศัยไมตรี         
นิสัยใจคอของคนไทย ทําใหนักศึกษาตางชาติมีความสบายใจที่จะอยูในสังคมไทย มากกวาอยูใน
สังคมของประเทศอื่น” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 
2550) 
  “จังหวัดเชียงใหมไดเปรียบเรื่องบรรยากาศของเมือง เมื่อนักศึกษามาอยูที่นี่ ก็มีที่เที่ยว 
มีที่ชอปปง เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีความไดเปรียบเปนอยางมาก”       
(รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 

  “อยูเมืองไทยนักศึกษามีความสบายใจ คือเทาที่สอบถามพบวานักศึกษารูสึกไมเครียด
ไมคอยกังวล และสามารถปรับตัวไดงาย” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 
  5.10  เกณฑมาตรฐานในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอของประเทศไทยไมสูงมาก 
  ในการรับนักศึกษาเขาศึกษาของประเทศตาง ๆ สวนใหญจะกําหนดเกณฑของระดับ
คะแนนภาษาอังกฤษเอาไวคอนขางสูง เนื่องจากในประเทศเหลานี้สวนใหญจะจัดการเรียนการสอน
ดวยภาษาอังกฤษ เชน ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน ซ่ึงนักศึกษา
ในกลุมประเทศเพื่อนบานสวนหนึ่งมีทักษะการใชภาษาอังกฤษไมถึงระดับมาตรฐานของประเทศ
เหลานี้ ทําใหประเทศไทยซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร
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ภาษาไทย เปนทางเลือกที่นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบานใหความสนใจ ดังขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในเรื่องมาตรฐานการศึกษานั้น เกณฑการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ลวน
ตองการจะใหเปนมาตรฐานทั้งนั้น แตในสวนของทางมหาวิทยาลัยไมไดเอาเกณฑเหลานั้นมา
ตัดสินวาจะรับหรือไมรับนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจวาจะชวยใหประเทศเพื่อนบาน
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศใหสูงขึ้น ซ่ึงนักศึกษาตางชาติจะตองยอมรับมาตรฐานที่เปน
ของคนไทย และเปนมาตรฐานที่โดยทั่วไปยอมรับได เพราะฉะนั้นการรับนักศึกษาตางชาติเขามา
เรียนจึงรับในมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาไทยไมไดแตกตางกัน ซ่ึงจะเห็นวาเกณฑของ
มหาวิทยาลัยในสิงคโปร หรือในออสเตรเลีย นิวซีแลนด ยอมเปนเกณฑมาตรฐานของประเทศ      
นั้น ๆ ซ่ึงอาจดูแลวสูงเกินไป สําหรับกลุมประเทศเพื่อนบาน เพราะฉะนั้นหากนักศึกษากลุมนี้มี
ความคิดที่จะมาเรียนที่เมืองไทย มาเรียนที่สุรินทร อุบลราชธานี หรือมหาวิทยาลัยบูรพา ทาง
ประเทศไทยไมเคยคิดที่จะกีดกันนักศึกษากลุมนี้ออกไป ประเทศไทยตองการจะรับนักศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบานเขามา เพราะฉะนั้นเรื่องเกณฑมาตรฐานตาง ๆ เหลานั้นถือเปนเรื่องรองลงไป” 
(หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
 6.  นโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
ตางชาติ 
 จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาแตละแหงมีนโยบายและยุทธศาสตรในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติที่แตกตางกัน โดยผูบริหารสถาบันศึกษาแตละแหงไดใหขอมูล
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงสามารถจําแนกออก
ไดเปนกลุมดังนี้ 
  6.1  นโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและความหลากหลายในดาน
ภาษาตางประเทศ 

  ในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม การสื่อสารในหองเรียน ถือเปน
หัวใจสําคัญของกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาตางประเทศใหแกคณาจารยและ
นักศึกษา ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนั้น แนนอนวานักศึกษาเกาหลีจะ      
ไมเรียนภาษาไทย แตนักศึกษาเวียดนามเรียนภาษาไทยจึงมาเรียนที่นี่ ชาวเวียดนามตองการเรียน
ภาษาไทยเพื่อนําไปใชประโยชนตาง ๆ ซ่ึงภาษาไทยนั้นเปนภาษาที่เล็กมาก เพราะฉะนั้นนักศึกษา
ตางชาติสวนใหญที่เขามาเรียนจะตองการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นกลยุทธหรือยุทธศาสตรของ
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มหาวิทยาลัยจะเนนไปที่การสรางความแข็งแรงในดานของภาษาอังกฤษ” (อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
  “ในสวนเรื่องของคุณภาพ เปาหมายของมหาวิทยาลัยพยายามใหนักศึกษาที่เรียนใน
หลักสูตรนานาชาติ ในทุกรายวิชาไมวาจะเปนวิชาเอกและวิชาพื้นฐานทั่วไปใหมีการเรียนการสอน
ดวยภาษาที่กําหนดไวในหลักสูตร แตบางครั้งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการ
ผอนผันใหกับทุกมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตรนานาชาติ ในชวงหนึ่งถึงสองปแรกของรายวิชาวิชา
พื้นฐานทั่วไปที่ในหลักสูตรกําหนดใหสอนดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ อาจารยผูสอนสามารถ
ที่จะสอนดวยภาษาไทยไดถาหากนักศึกษาสามารถเขาใจ แตมาตรการในระยะยาวจะตองทําให
นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนดวยโดยภาษาที่กําหนดไวในหลักสูตร” (คณบดีคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
  6.2  นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเรียนการสอนดวยภาษาไทยใหแก
นักศึกษาตางชาติ 
  ในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาตินั้น นอกจากจะมีสถาบันการศึกษา
ที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแลวในสถาบันการศึกษาก็มีการจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักศึกษาตางชาติดวยภาษาไทย ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทยจะทําใหนักศึกษา
ตางชาติมีความรูความเขาใจทั้งทางดานภาษา และวัฒนธรรมของไทยมากขึ้น เปนการสรางความ
ผูกพันและการยอมรับประเทศไทยในกลุมประเทศเพื่อนบานขึ้น โดยสถาบันการศึกษาที่ใช
นโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวนี้ จะมุงสรางอาจารยที่มีความสามารถในการสอนภาษาไทยใหแก
นักศึกษาตางชาติ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาสากลโดยใชภาษาอังกฤษ กับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชภาษาไทยนั้น สําหรับในทัศนะของผูบริหารมหาวิทยาลัย จะขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและ
หลักการของแตละสถาบันการศึกษามากกวา ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปาหมาย
และความตองการของนักศึกษากลุมเปาหมายที่มาเรียน จะเปนนักศึกษาที่ตองการเรียนเปน
ภาษาไทย ถานักศึกษาที่ตองการเรียนใหเปนสากลก็จะเขาสูความหมายที่เรียกวา นานาชาติ 
หลักสูตรนานาชาติปจจุบันมีเพียง 1 - 2 หลักสูตร ในขณะนี้ยังไมไดรับการพัฒนาไปมากนัก 
เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนการสอนดวยภาษาไทย โดยจะมีสถาบัน
ภาษา และมีครูอาจารยที่จะใหการสอนดวยภาษาไทยแกนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงแนวทางดังกลาวนี้เปน
แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สัมภาษณ,      
24 กันยายน 2550) 
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  6.3  นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับประเทศ       
เพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศเพื่อนบาน 
  การสรางองคความรูจากงานวิจัยถือเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ทําใหประเทศเพื่อนบานมี
ความเขาใจในความคิด และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย ซ่ึงหากประเทศไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานเผยแพรออกไปเปนจํานวนมาก จะเปนการประชาสัมพันธและสรางการยอมรับ
ในระบบการศึกษาของไทยใหแกประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการเขามาศึกษาตอใน
ประเทศไทย ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “วิธีการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรคือ เรงผลิตผลงานวิจัยจากทุก
พื้นที่ของประเทศเพื่อนบานใหไดมากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงขอฝากไปถึงรัฐบาลวา ขณะนี้ญี่ปุนหรือ
ประเทศอื่น ๆ ก็ตาม หากนักวิจัยตองการเดินทางไปวิจัยในตางประเทศ รัฐบาลของเขาจะใหการ
สนับสนุนทันที แตประเทศไทยไมเคยคิดถึงจุดนี้ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรหากมี
นักศึกษาตองการเดินทางไปวิจัยในตางประเทศมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุน โดยใหเงินทุนแก
นักศึกษารายละ 10,000 - 20,000 บาท และจัดใหอยูกับเครือขายของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น
รัฐบาลควรหาวิธีการ ที่ทําอยางไรอุดมศึกษาไทยจึงจะสามารถเรงกระจายนักวิจัยไปยังประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อวิจัยใหรูพื้นที่จริง ๆ จากนั้นก็นํางานวิจัยทั้งหมดมาจัดทําเปนแผนพัฒนายุทธศาสตร
ความมั่นคงของประเทศ ดีกวาใหนักศึกษาตางชาติมาเรียนแลวประเทศไทยไมไดรับประโยชน
อะไร” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 8 พฤษภาคม 2551) 
  6.4  นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

  การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหมีความหลากหลายมีความสอดคลองกับ
สถานการณ และความตองการของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน ถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาไทย ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในเรื่องของหลักสูตร ควรพัฒนาใหมีความหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงเปนเรื่องหลักที่
ทางมหาวิทยาลัยไดพยายามพัฒนาหลักสูตรใหหลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหแกนักศึกษาตางชาติ 
และเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของประเทศเพื่อนบาน กลาวคือในอนาคตมหาวิทยาลัยคงไม
สามารถจัดการศึกษาแบบไมมีคาใชจายใหแกนักศึกษาตางชาติได เพราะงบประมาณที่ทาง
มหาวิทยาลัยไดรับไมตางจากเดิม ถึงแมงบประมาณที่ไดรับจะไมนอยกวาเดิมแตก็ไมไดเพิ่มขึ้น 
มากนัก ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยมีภาระในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาไทยซึ่งก็ตองจายคาหนวยกิต 
ดังนั้นนักศึกษาตางชาติควรจะมีบางสวนที่สามารถดูแลตัวเองได หมายความวาไมเรียนดวยการ    
รับทุน แตมาในลักษณะของการเรียนดวยทุนสวนตัว โดยที่รับผิดชอบคาใชจายเอง หากเปนเชนนี้
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จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงตัวเองได” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
   “ทางมหาวิทยาลัยพยายามจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนในแบบนานาชาติ เพิ่ม
มากขึ้น วิธีการคือถาหลักสูตรใดที่คิดวาในอนาคตการเรียนการสอนที่ใชภาษาตางชาติ จะทําให
นักศึกษาสามารถหางานทําไดงายขึ้น หรือมีโอกาสที่นักศึกษาจะเดินทางไปตางประเทศแลว
สามารถหางานทําไดดีกวา มหาวิทยาลัยจะปรับหลักสูตรเหลานั้นใหเปนหลักสูตรนานาชาติ โดยทํา
ตามขั้นตอนตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในสวนของจํานวน
หลักสูตรอาจมีเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาที่ไดทําการประเมินเปนระยะ ๆ” (คณบดีคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
  6.5  นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน 

  ในดานการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนนั้น สถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาไปสู
การเปนศูนยกลางการศึกษาใหแกประเทศเพื่อนบานไดนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทาง
สถาบันการศึกษาจะตองมีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย อาทิ การเพิ่มจํานวนอาจารยสอนระดับ
ปริญญาเอก การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย เปนตน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
  “ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปน
มหาวิทยาลัยใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยในกลุมนี้จะดอยกวามหาวิทยาลัยที่เกิดมานานแลวในทุกดาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น เชน เพิ่มจํานวนอาจารยในระดับ
ปริญญาเอกใหมากขึ้น การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 8 พฤษภาคม 2551) 
 7.  การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยสําหรับการจัดการศึกษาใหแก
นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 การผลการศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีประสบการณ
ในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน ทั้งในสวนที่เปนขอมูลจากบท
สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา
ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน และขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถสรุปขอมูล
ในเรื่องของการเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย ในการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษา
ในแตละประเทศดังนี้ 
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  7.1  การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อขอความ
ชวยเหลือดานอาจารยผูสอน และสถานที่ศึกษาดูงานของศึกษาและบุคลากร 
   2)  การจัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบในการเตรียมความ
พรอมดานภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 
   3)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายในหอพักของมหาวิทยาลัย 
   4)  การเตรียมความพรอมในเรื่องมาตรฐานทางการศึกษา 
   5)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
  7.2  การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สหภาพพมา 
  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สหภาพพมา  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การจัดเตรียมทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   2)  การเตรียมพรอมดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาตางชาติ 
   3)  การเตรียมความพรอมในเรื่องชองทางการติดตอประสานงานกับรัฐบาลพมา 
   4)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายในหอพักของมหาวิทยาลัย 
   5)  การสรางความเขาใจใหแกบุคลากรและนักศึกษาของไทยในเรื่องการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 
   6)  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ ทั้งอาจารยที่ปรึกษาดาน
วิชาเอก อาจารยที่ปรึกษาดานภาษาไทย และอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
  7.3  การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การสรางความเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยวัฒนธรรม 
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   2)  การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสําหรับทองถ่ิน อาทิ หลักสูตรวิจัยและพัฒนา
ทองถ่ิน (พนมดงรักศึกษา) 
   3)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อความ
รวมมือทางดานการวิจัย และการจัดการศึกษา 
   4)  การจัดเตรียมที่พักสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   5)  การจัดเตรียมทุนการศึกษา / งานพิเศษ สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   6)  การเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอน ทั้งในการพัฒนาในดานการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และการสอนดวยภาษาอังกฤษ 
  7.4  การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
   1)  การทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อขอความ
ชวยเหลือดานอาจารยผูสอน และสถานที่ศึกษาดูงานของศึกษาและบุคลากร 
   2)  การจัดตั้งศูนยภาษาขึ้นมารับผิดชอบในการเตรียมความพรอมในดานภาษาไทย
ใหแกนักศึกษาตางชาติ ทั้งที่ประเทศไทยและในประเทศเวียดนาม 
   3)  การเตรียมความพรอมในการสรางความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 
   4)  การจัดเตรียมหองพักสําหรับนักศึกษาตางชาติภายในหอพักของมหาวิทยาลัย 
   5)  การเตรียมความพรอมในเรื่องมาตรฐานทางการศึกษา 
   6)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
  7.5  การเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย 
  สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย  ไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
   1)  การเตรียมความพรอมทางดานภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาตางชาติ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ และภาษาไทย) 
   2)  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
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   3)  การเตรียมความพรอมของบุคลากรผูสนใจในรายวิชาพื้นฐานในการถายทอด
ดวยภาษาอังกฤษ 
   4)  การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติภายในสถาบันการศึกษา 
   5)  การเตรียมหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   6)  การเตรียมความพรอมหองสมุดในเรื่องตํารา วารสาร และเทคโนโลยีสําหรับ
การคนควา 
 8.  จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของระบบการศึกษาไทยในการ
พัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 จากผลการศึกษาในสวนที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดนี้ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนด
การศึกษาของไทย ในการพัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงผล
การวิเคราะหพบวา ระบบการศึกษาของไทยยังมีปจจัยภายในในสวนที่เปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง 
แตมีปจจัยภายนอกในสวนที่เปนโอกาสเทากับอุปสรรค ซ่ึงในการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดนั้น จะตองนําเอาผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของระบบการศึกษาไทย ไปใชประโยชนในการวางกลยุทธเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานตอไป ซ่ึงผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของระบบการศึกษาไทยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จุดแข็ง จุดออน 

1.  คาใชจายในดานการศึกษาของประเทศไทย
ประหยัดกวาประเทศอื่น ๆ 

2.  สถาบันการศึกษาของไทยมีขอตกลงทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบานหลายแหง 

3.  การคมนาคมระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบานมีความสะดวกสบาย 

4.  ทําเลที่ตั้งของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ 

5.  อาจารยในแตละสถาบันการศึกษามีการดูแล
เอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี มีความเปน
กันเองกับลูกศิษย ชวยใหการเรียนเปนไป
อยางราบรื่น 

 6.  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติ       
เขาศึกษาตอในบางเรื่อง สามารถผอนปรนได 
เชน เรื่องความพรอมทางดานภาษา 

7.  สังคมไทยเปนสังคมเปดท่ียอมรับความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรม 

8.  การปรับตัวของนักศึกษาจากกลุมประเทศ
เพื่อนบานใหเขากับสังคมไทย สามารถ       
ทําไดงาย 

9.  ความสวยงามของสภาพภูมปิระเทศ        
แหลงทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรม    
ของไทย 

1.  มีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติคอนขางนอยเมือ่เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น 

2.  โครงสรางพืน้ฐานทางการศึกษา อาทิ       
อาคารเรียน หองสมุด หอพัก ยงัมีไมเพียงพอ  

3.  ระเบียบราชการและขั้นตอนในการติดตอกับ
หนวยงานราชการ ไมเอื้ออํานวยสําหรับการจดั
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

4.  นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
ยังไมมีความชัดเจน ไมมีการดําเนินการ      
อยางจริงจัง 

5.  การดําเนินงานจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ยังขาด
ความเปนเอกภาพ 

6.  สถาบันการศึกษาสวนใหญยังขาดความพรอม
ดานบุคลากรทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพ 

7.  หลักสูตรของสถาบันการศึกษาของไทย         
ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน
ประเทศเพื่อนบาน 

8.  อุปสรรคในดานการสื่อสารดวยภาษาไทยและ 
ภาษาตางประเทศ กับนักศึกษาตางชาติ           
ในชั้นเรียน 

9.  งบประมาณในการจัดการเรยีนการสอนของ
สถาบันการศึกษามีจํากัด 

10.  ขาดการเตรียมความพรอมดานบุคลากร      
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติ 

 75



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

จุดแข็ง จุดออน 

 11.  ขาดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  
ดวยภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 

12.  ความไมเขาใจและทัศนคติในแงลบของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอนักศึกษาตางชาติ
และประเทศเพื่อนบาน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ประเทศไทยไดรับการยอมรับในแงของ
คุณภาพทางการศึกษาจากกลุมประเทศ   
เพื่อนบาน  

2.  มีความตองการในการเรียนภาษาไทย        
จากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 3.  สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน    
ไมเพียงพอรองรับความตองการในการ    
ศึกษาตอของนักศึกษาในประเทศ 

1.  ประเทศเพื่อนบานสวนใหญเปนประเทศกําลัง
พัฒนา ประชาชนสวนใหญไมมีทุนทรัพย      
ในการศึกษาตอในตางประเทศ 

2.  นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบานสวนใหญ
ยังขาดความพรอมในการสื่อสารดวยภาษาไทย 

3.  หนวยงานทางดานการศึกษาของประเทศ     
เพื่อนบานบางประเทศปฏิบัติงานลาชา  

 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุมบุคลากรของประเทศเพื่อนบาน รวมกับขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลทั้งสองสวนมาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปน
ตัวช้ีวัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดดังนี้ 
 1.  ตัวช้ีวัดในดานบุคลากร 
 ตัวช้ีวัดในดานบุคลากรประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยดังตอไปนี้ 
  1.1  ความสามารถในการถายทอดดวยภาษาอังกฤษของอาจารยผูสอน (หลักสูตร  
นานาชาติ) 
  1.2  คุณภาพในดานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารยผูสอน 
  1.3  ความสามารถในการสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาตางชาติของอาจารยผูสอน   
(หลักสูตรภาษาไทย) 
  1.4  ความพรอมทางดานภาษาของบุคลากรฝายสนับสนุน 
  1.5  ความเขาใจที่มีตอประเทศเพื่อนบานของผูบริหารและคณาจารย 
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 2.  ตัวช้ีวัดในดานงบประมาณ 
  ตัวช้ีวัดในดานงบประมาณประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยดังตอไปนี้ 
  2.1  สถาบันการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ใชในการ  

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ 
  2.2  สถาบันการศึกษามีงบประมาณสําหรับจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหนักศึกษาจาก  
กลุมประเทศเพื่อนบาน 

3.  ตัวช้ีวัดดานอาคารสถานที่ 
ตัวช้ีวัดในดานอาคารสถานที่ประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยดังตอไปนี้ 

  3.1  การมีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  3.2  การมีหองสมุดที่มีทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาตางประเทศอยางเพียงพอ  
  3.3  การมีหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย 
  3.4  ภายในสถาบันการศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไวอยางสวยงาม 
 4.  ตัวช้ีวัดดานกฎระเบียบตาง ๆ  
  ตัวช้ีวัดในดานกฎระเบียบตาง ๆ ประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยดังตอไปนี้ 
  4.1  สถาบันการศึกษามีขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 
  4.2  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาตอในบางเรื่องสามารถผอนปรนได 
 5.  ตัวช้ีวัดดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  
  5.1  สถาบันการศึกษามีการอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางเขาประเทศใหแก
นักศึกษาตางชาติ 
  5.2  สถาบันการศึกษามีหนวยงานและเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตางชาติ 
  5.3  สถาบันการศึกษามีการจัดคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาของนักศึกษาไวอยาง  
เพียงพอ 
  5.4  การเดินทางภายในสถาบันการศึกษาและระหวางสถาบันการศึกษาชุมชน 
ภายนอกมีระบบการขนสงที่สะดวกสบาย และปลอดภัย 
 6.  ตัวช้ีวัดดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
  6.1  การมีหลักสูตรการเรียนการสอนใหเลือกหลากหลายสาขาวิชา 
  6.2  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  6.3  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบาน 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ผลการวิเคราะหความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 1.   ความพรอมของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
  1.1  ความเกี่ยวของในวิสัยทัศนของสถาบันการศึกษากับการจัดการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของความเกี่ยวของในวิสัยทัศนของสถาบันการศึกษากับการ 
                  จัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

วิสัยทัศน 
จํานวน

สถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มีความเกีย่วของกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

13 17.57 

ไมมีความเกีย่วของกับการจดัการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

61 82.43 

รวม 74 100.00 

   จากตารางที่ 1  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศนที่ไมเกี่ยวของกับ    
การจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 82.43 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.2  นโยบายของสถาบันการศึกษาในดานการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของนโยบายของสถาบันการศึกษาในดานการจัดการศึกษา 
  ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
นโยบาย 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

39 52.70 

ไมมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

35 47.30 

รวม 74 100.00 

   จากตารางที่ 2  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายเกีย่วกับการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 52.70 
   1.3  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของนโยบายการรับนักศกึษาตางชาติของสถาบันการศึกษา 

 
นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

1.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติจากทกุประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงนักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 

12 25.53 

2.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัย    
ที่มีความรวมมือทางวิชาการ 

8 17.02 

3.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนใน
หลักสูตรภาษาไทย โดยนักศึกษาตองผานการสอบ
วัดความรูทักษะภาษาไทย 

7 14.89 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของนโยบายการรับนักศกึษาตางชาติของสถาบันการศึกษา (ตอ) 

 
นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

4.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติ 

5 10.63 

5.  นโยบายการเปดรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน   
โดยการจดัทุนการศึกษาให 

4 8.51 

6.  นโยบายการรับพระภิกษุ สามเณร จากประเทศ       
ในเอเชยีเขาศกึษาในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

4 8.51 

7.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติตามความรวมมือ 
กับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2 4.26 

8.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติที่ผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการของทางมหาวิทยาลัย 

1 2.13 

9.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัย   
ในตางประเทศที่มีการจัดการศึกษารวมกัน 

1 2.13 

10.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติจากกลุมผูที่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลือ่นชุมชนและองคการ 
โดยผานการคดัเลือกจากหนวยงานตนสังกดั 

1 2.13 

11.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาในทกุ
โปรแกรมตามความประสงคของนักศึกษา 

1 2.13 

12.  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติในสวนที่เปน
นักศึกษาโควตา และนกัศึกษาที่เขามาศึกษา       
ดวยทุนสวนตวั 

1 2.13 

รวม 47 100.00 

   จากตารางที่ 3  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายเปดรับนักศึกษา
ตางชาติจากทุกประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด มีจํานวนคิดเปนรอยละ 25.53 รองลงมาเปนกลุมสถาบันการศึกษา
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ที่มีนโยบายการรับนักศึกษาตางชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือทางวิชาการ มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 17.02 
   1.4  โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศ 
  ของสถาบันการศึกษา 

 
โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

1.  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางดานการศึกษา    
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

21 33.87 

2.  โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ 

14 22.58 

3.  โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาในตางประเทศ 9 14.52 
4.  โครงการฝกอบรมทางดานวิชาการใหกบับุคลากร

จากประเทศเพือ่นบาน 
4 6.45 

5.  โครงการความรวมมือในการจัดการเรยีนการสอน 
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

3 4.84 

6.  โครงการความรวมมือทางดานการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

3 4.84 

7.  โครงการมอบทุนการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาต ิ 3 4.84 
8.  โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาในภูมภิาค  

แมน้ําโขง 
2 3.23 

9.  โครงการรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานทางดาน
เทคนิค 

1 1.61 

10.  โครงการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาต ิ 1 1.61 
11.  โครงการรับสมัครนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน

เขามาศึกษา 
1 1.61 

รวม 62 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 4  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางดานการศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 33.87 รองลงคือ
โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 22.58 
   1.5  จํานวนอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงานรวมกับ
ชาวตางชาติ 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงานรวมกับ 
  ชาวตางชาต ิ

 
จํานวนอาจารย (คน) 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

1 – 5  คน 18 40.00 
6 – 10  คน 9 20.00 
11 – 15  คน 4 8.89 
16 – 20  คน 8 17.78 
21 – 50  คน 3 6.67 
51 – 100  คน 1 2.22 
มากกวา 100 คนขึ้นไป 2 4.44 

รวม 45 100.00 

   จากตารางที่ 5  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีอาจารยที่เคยปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ หรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติระหวาง 1 - 5 คน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 40.00 
รองลงมามีอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติ 6 - 10 คน      
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 20.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.6  ลักษณะงาน/ กิจกรรมของอาจารยในตางประเทศหรือการรวมกับชาวตางชาติ 

ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของลักษณะงาน/ กจิกรรมของอาจารยในตางประเทศหรือการรวมกบั 
  ชาวตางชาต ิ

ลักษณะงาน/กจิกรรม 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

(แหง) 
รอยละ 

งานสอน 12 22.64 
งานวิจยั 11 20.75 
เขารับการฝกอบรม 7 13.21 
งานกิจการนิสิต 6 11.32 
งานวิทยากร 6 11.32 
งานที่ปรึกษา 5 9.43 
งานหลักสูตร 3 5.66 
เขารวมการสัมมนา 3 5.66 

รวม 53 100.00 

   จากตารางที่ 6  พบวา อาจารยของสถาบันการศึกษาสวนใหญมีลักษณะงานหรือ
กิจกรรมในตางประเทศ หรือรวมกับชาวตางชาติ ในเรื่องของการสอน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
22.64 รองลงมา คือดานงานวิจัย มีจํานวนคิดเปนรอยละ 20.75 และดานการเขารวมการฝกอบรม     
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 13.21 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.7  จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงาน
รวมกับชาวตางชาติ 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
  หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาติ 

 
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

จํานวน
สถาบันการศึกษา

(แหง) 

 
รอยละ 

1 – 5  คน 5 31.25 
6 – 10  คน 3 18.75 
11 – 15  คน 2 12.50 
16 – 20  คน 2 12.50 
21 – 50  คน 3 18.75 
มากกวา 50 คนขึ้นไป 1 6.25 

รวม 16 100.00 

   จากตารางที่ 7  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบุคลากรทางการศึกษาที่เคย
ปฏิบัติงานในตางประเทศหรือเคยปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาติ ระหวาง 1 - 5 คน รองลงมา           
มีบุคลากรทางการศึกษาที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติ ระหวาง 
6 - 10 คน และระหวาง 21 - 50 คน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 18.75 เทากัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.8  ลักษณะงาน/ กิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษาตางประเทศหรือการรวมกับ
ชาวตางชาติ 

ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของลักษณะงาน/ กจิกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในตางประเทศ 
  หรือการรวมกับชาวตางชาติ 

 
ลักษณะงาน/ กิจกรรม 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

งานบริการวิชาการ 8 30.77 
งานวิทยากร 6 23.07 
งานวิจยั 4 15.28 
เขารวมการสัมมนา 3 11.54 
งานสอน 3 11.54 
เขารับการฝกอบรม 2 7.69 

รวม 26 100.00 

   จากตารางที่ 8  พบวา บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาสวนใหญ         
มีลักษณะงานหรือกิจกรรมในตางประเทศ หรือการรวมกับชาวตางชาติ ในเรื่องของงานบริการ
วิชาการ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 30.77 รองลงมา คือดานงานวิทยากร มีจํานวนคิดเปนรอยละ 23.07 
และดานงานวิจัย มีจํานวนคิดเปนรอยละ 15.38 
   1.9  การเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของการเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

 
การเขามาศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาอยูในปจจุบนั 43 58.11 
เคยมีนักศกึษาตางชาติเขามาศึกษา 4 5.41 
ไมเคยมีนกัศึกษาตางชาติเขามาศึกษา 27 36.49 

รวม 74 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 9  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาอยู
ในปจจุบัน  มีจํานวนคิดเปนรอยละ 58.11 รองลงมาไมเคยมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา                  
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 36.49 
   1.10  ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติ 
ตารางที่ 10  จํานวนและรอยละของภาษาทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนกัศึกษาตางชาต ิ

 
ภาษาทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 23 46.00 
ภาษาไทย 8 16.00 
ภาษาอังกฤษ 6 12.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  3 6.00 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2 4.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน 2 4.00 
ภาษาไทยและภาษาจนี  1 2.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน 1 2.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษามาเลย                    
และภาษาอาหรับ 

1 2.00 

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเขมรและฮนิด ู 1 2.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 1 2.00 
ภาษาอังกฤษ และภาษาบาลีและสันสฤต 1 2.00 

รวม 50 100.00 

   จากตารางที่ 8  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการจัดจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาใช
เฉพาะภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 16.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

  ตอนที่ 2  ขอมูลความสามารถของสถาบันการศึกษาในการรองรับการจัดการศึกษา
ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

   2.1  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 -  เพราะมนีักศกึษาตางชาติสนใจเขาศกึษา 
-  มีความพรอมดานอาจารยและสถานที่ 

สาขาวิชาภาษาไทย 13 -  มีความพรอมดานอาจารยและสถานที่ 
-  นักศกึษาในกลุมประเทศเพื่อนบานสามารถ 
ใชความรูในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ประเทศของตนได 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 11 -  เปนสาขาวิชาที่เปดสอนมานานและมี
คณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ 

-  นักศกึษาตางชาติสามารถใชความรูในการ
ประกอบอาชพีและพัฒนาประเทศของตนได 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 8 -  มีความพรอมดานคณาจารยและครภุัณฑ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 

7 -  มีคณาจารยที่สามารถบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
ได 

-  มีความพรอมดานวัสดุครุภัณฑและ
สภาพแวดลอม 

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

7 -  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน 
พระพุทธศาสนา 

สาขาวิชาการบัญชี 5 -  มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
-  หลักสูตรมีความทันสมัย 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

1.  สาขาวิชาวทิยาการ
คอมพิวเตอร 

5 -  อาจารยมีความชํานาญในการสอนนักศึกษา
ตางชาติ 

-  มีความพรอมดานอาจารยและสถานที่ 
2.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 4 -  มีความพรอมดานบุคลากรและหองปฏิบตัิการ 
3.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3 
 

-  เปนสาขาวิชาที่นาสนใจและมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

-  มีความพรอมและไดรับการยอมรับ 
4.  สาขาวิชาพฒันาชมุชน 2 -  มีความพรอมดานบุคลากรและสถานที่ 
5.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2 -  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร 

2 -  บุคลากรมีประสบการณในการสอนนักศึกษา
ตางชาติในชวงที่ไปศึกษาตอ 

7.  สาขาวิชาภาษามลาย ู
 

2 -  สามารถปอนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและ
การทองเที่ยว 

-  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียน
การสอนใหแกนักศกึษาตางชาติในกลุม
ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 

8.  สาขาการจดัการธุรกจิ 2 -  มีบุคลากรเพียงพอ 
9.  สาขาวิชาประมง 2 -  มีความพรอมและไดรับการยอมรับ 
10.  สาขาวิชาศาสนา      
และปรัชญา 

2 -  สถาบันมีความพรอม 
 

11.  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร 

1 -  ตลาดแรงงานขาดแคลนบคุลากรที่สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชานี ้

12.  สาขาวิชาภาษา
อาหรับ 

1 -  สามารถปอนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและ
การทองเที่ยวในกลุมประเทศอาหรับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

13.  สาขาวิชาอศูลุด
ดีน (หลักการอิสลาม)  
 

1 -  สนองความตองการขององคกรและความ
จําเปนพืน้ฐานของสังคมมุสลิมในประเทศ
ไทย และในภมูิภาคเอเซีย 

14.  สาขาวิชา
นิติศาสตร 

1 -  บุคลากรมีความพรอม 

15.  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1 -  เปนสาขาวิชาที่เปนที่นาสนใจ 
-  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

16.  สาขาวิชาการคา
ระหวางประเทศ 

1 -  บุคลากรพรอมและมีสถานฝกอบรม 

17.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
 

1 -  มีบุคลากรที่มีความพรอม 
-  มีหลักสูตรและส่ือการเรียนที่ทันสมัย 

18.  สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี 

1 -  บุคลากรพรอมและมีสถานฝกอบรม 

19.  สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค (ปริญญาเอก) 

1 -  บุคลากรมีความพรอม 

20.  สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน   
(ปริญญาโท) 

1 -  บุคลากรมีความพรอม 

21.  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

1 -  มีคณาจารยและทรัพยากรตาง ๆ พรอม 

22.  สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา 

1 -  คณาจารยมคีวามเชี่ยวชาญ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

23.  สาขาวิชา
สังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา 

1 -  คณาจารยมคีวามเชี่ยวชาญดานทองถ่ิน 

24.  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

1 -  มีบุคลากรดานการสอนทีม่ีวุฒิตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา และมีความรู
ความสามารถตามสาขา 

25.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

1 -  มีบุคลากรและหองปฏิบัติการพรอม 

26.  สาขาวิชาการ
ประกอบธุรกจิและการ
จัดการ 

1 -  ไดรับการรบัรองมาตรฐานการศึกษา เมือ่วันที่ 
1 มิ.ย.45 

27.  สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร 

1 -  ไดรับการรบัรองมาตรฐานการศึกษา เมือ่วันที่ 
1 มิ.ย.46 

28.  สาขาวิชาจิตวิทยา
และการศึกษา 

1 -  ไดรับการรบัรองมาตรฐานการศึกษา เมือ่วันที่ 
1 มิ.ย.46 

29.  สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 

1 -  มีนักศกึษาสนใจศกึษาเปนจํานวนมาก 

30.  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา (ปริญญาโท) 

1 -  มีผูบริหารระดับประเทศจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําลัง
ศึกษาอยู 

31.  สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา 

1 -  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียน
การสอนใหแกนักศกึษาตางชาติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

32.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 -  จัดการเรียนการสอนมาตั้งป พ.ศ. 2539

33.  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการเกษตร 

1 -  บุคลากรมีประสบการณในการทํางานวจิัย 
รวมกับนกัวจิยัชาวตางชาต ิ

34.  สาขาวิชาธรณี
ศาสตร 

1 -  บุคลากรสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก 

35.  สาขาวิชาชีววิทยา     
เชิงอนุรักษ 

1 -  บุคลากรมีประสบการณในการทําวจิัยรวมกับ
นักศึกษาและนักวจิัยชาวตางชาติ 

36.  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร 

1 -  มีอาจารยสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกประมาณ
รอยละ 80 

37.  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร 

1 -  เนื้อหาของรายวิชาคอมพวิเตอรสวนมากสอน
เปนภาษาอังกฤษอยูแลว จึงงายตอการจดั
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ 

38.  สาขาวิชาเกษตร        
เขตรอน (Tropocal 
Agriculture) 

1 -  มีความพรอมและไดรับการยอมรับ 

39.  สาขาวิชาวนศาสตร 1 -  มีความพรอมและไดการยอมรับ 
40.  สาขาวิชาการผลิตสัตว 1 -  มีบุคลากรพอเพียง 
41.  สาขาวิชาการผลิตพืช 1 -  มีบุคลากรพอเพียง 
42.  สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุขมูล
ฐานมหาบณัฑติ 

1 -  สถาบันเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มา
เปนระยะเวลา 22 ป 

43.  สาขาวิชา 
Vespasian Phawana 

1 -  มีครูอาจารยทางดานวิปสสนาพรอมจะให
ความรูไดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

44.  สาขาวิชาภาษาบาล ี 1 -  เปนมหาวิทยาลัยดานพุทธศาสนาเถรวาทที่ใช
ภาษาบาลีเปนหลัก 

45.  สาขาวิชาปรัชญา 1 -  มีคณาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกในสาขานีเ้พียงพอ 

46.  สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชน 

1 -  มีความรวมมือกับ Adam Mickiewica 
University ประเทศโปแลนด 

47.  สาขาวิชาธุรกิจ
นานาชาต ิ

1 -  สถาบันมีความพรอม 

48.  สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร 

1 -  มีความรวมมือกับมหาวทิยาลัย Indiana และ 
Purdue University (IUPUI) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

49.  สาขาวิชารัฐศาสตร 1 -  มีความตองการการพัฒนาในสวนงานของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงการแกไข
ปญหากระบวนการรัฐในเขตภูมิภาค 

50.  สาขาวิชา
สังคมศาสตร 

1 -  สถาบันมีความพรอม 

51.  สาขาวิชา
มนุษยศาสตร 

1 -  สถาบันมีความพรอม 

52.  สาขาวิชาวิชา
มหายานศกึษา 

1 -  สามารถรวมกับมหาวิทยาลัยในเกาหล ีญี่ปุน 
และไตหวัน จดัการเรียนการสอนหรือเปน
สถาบันสมทบได 

53.  สาขาวิชาการ
จัดการครัวและ
ภัตตาคาร 

1 -  เปนหลักสูตรนานาชาต ิจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 11  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

 
สาขาวิชา/ หลักสูตร 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
เหตุผล 

54.  สาขาวิชาการ
ปกครอง 

1 -  มีบุคลากรที่สําเร็จทางการเมืองการปกครอง 

55.  สาขาวิชาสังคม
วิทยา 

1 -  มีบุคลากรที่สําเร็จทางการเมืองการปกครอง 

56.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ 

1 -  มีหลักสูตรที่เขมขนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

57.  สาขาวิชา         
ศิลปศาสตร 

1 -  บุคลากรมีความพรอม 

58.  สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร 

1 -  มีบุคลากรที่มีความพรอมสูง และสาขา
ศิลปกรรมเปนสาขาที่สามารถสื่อสารโดยใช
ภาพเขียนไดงาย 

59.  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล 

1 -  เพราะมีบุคลากรที่มีความพรอมในการสอน
เปนภาษาอังกฤษ 

-  บุคลากรมีประสบการณดานการวจิัยหลายป 
60.  สาขาวิชาผลิต
กรรม การเกษตร 

1 -  มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการเกษตรอยางแทจริง 

61.  สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตร 

1 -  บุคลากรมีความรูอยางถองแท และสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ 

62.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการ 
เก็บเกีย่ว 

1 -  มีการจัดการเรียนการสอนในสาขานี้อยูแลว 

63.  สาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

1 -  มีความพรอมดานบุคลากร 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 11  พบวา สถาบันการศึกษาของไทยในระดับมหาวิทยาลัย มีความ
พรอมสูงในการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบานถึง 63 สาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาที่พรอม
จะเปดการเรียนการสอนใหชาวตางประเทศมากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองลงมาเปน 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามลําดับ 
   2.2  การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษา 
    ใหแกนกัศึกษาตางชาต ิ

การจัดสรรงบประมาณ จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

รอยละ 

มีการจัดงบประมาณ 27 38.57 
ไมมีการจัดงบประมาณ 43 61.43 

รวม 70 100.00 

   จากตารางที่ 12  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไมไดมีการจัดสรรงบประมาณ
ไวสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 61.43 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.3  งบประมาณในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติโดยเฉลี่ยตอป
การศึกษา 

ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละของงบประมาณในการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ 
    โดยเฉลี่ยตอปการศึกษา 

 
งบประมาณเฉลี่ยตอปการศึกษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 1,000,000 บาท 13 59.09 
1,000,000 - 2,000,000 บาท 2 9.09 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 2 9.09 
3,000,001 - 5,000,000 บาท 3 13.64 
มากกวา 5,000,000 บาทขึ้นไป 2 9.09 

รวม 22 100.00 

   จากตารางที่ 13  พบวา สถาบันการศึกษาในกลุมที่มีการจัดสรรงบประมาณไว
สําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ สวนใหญมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยในแต
ละปการศึกษานอยกวา 1,000,000 บาท มีจํานวนคิดเปนรอยละ59.09 รองลงมามีการจัดสรร
งบประมาณ โดยเฉลี่ยในแตละปการศึกษาระหวาง 3,000,001 - 5,000,000 บาท มีจํานวนคิดเปน  
รอยละ 13.64 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.4 วัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติ 
ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของวัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา  
                      ใหแกนักศึกษาตางชาติ 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 
เปนคาจางครอูาจารยชาวตางชาติ 19 20.43 
ใชในดานการประชาสัมพันธและการตลาด 16 17.21 
เปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 15 16.13 
เตรียมความพรอมในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก 15 16.13 
การพัฒนาบุคลากรชาวไทย 14 15.05 
เตรียมความพรอมในเรื่องอาคารสถานที่ 14 15.05 

รวม 93 100.00 

    จากตารางที่ 14  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคของการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ สําหรับเปนคาจางครูอาจารย
ชาวตางชาติมากที่สุด มีจํานวนคิดเปนรอยละ 20.43 รองลงมา เปนการใชงบประมาณในดานการ
ประชาสัมพันธและการตลาด มีจํานวนคิดเปนรอยละ 17.21 และเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา มี
จํานวนคิดเปนรอยละ 16.13 ตามลําดับ 
 
    2.5  วิธีการที่ทางสถาบันการศึกษาใชในการรับสมัครนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา 

ตารางที่ 15  จํานวนและรอยละของวิธีการที่ทางสถาบันการศึกษาใชในการรับสมัครนักศึกษา
ตางชาติเขามาศึกษา 
วิธีการรับนักศกึษาตางชาต ิ ความถี่ รอยละ 

มีความรวมมือระหวางสถาบนักับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

28 37.33 

การใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 17 22.67 
การจัดโรดโชวในตางประเทศ 14 18.67 
การรับสมัครนักศึกษาผานทางเวปไซต 11 14.67 
มีหนวยงานของรัฐชวยจัดหานักศึกษาให 5 6.66 

รวม 75 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 15  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิธีการที่ใชในการรับสมัคร
นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา ดวยวิธีการทําขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศมากที่สุด มีจํานวนคิดเปนรอยละ 37.33 รองลงมาคือ การใชส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 22.67 และการจัดโรดโชวในตางประเทศ มีจํานวน
คิดเปนรอยละ 18.67 ตามลําดับ 
    2.4  อาคารสถานที่ทางสถาบันการศึกษาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
ตางชาติ 

ตารางที่ 16  จํานวนและรอยละของอาคารสถานที่ที่ทางสถาบันการศึกษาใชจัดการเรียนการสอน 
      ใหแกนักศกึษาตางชาต ิ

สถานที่ที่ใชจดัการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
ตางชาติ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีหองเรียนเฉพาะสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 4 7.02 
มีหองเรียนรวมกับนักศกึษาไทย 34 59.65 
ยังไมไดเตรียมการในเรื่องนี้ 19 33.33 

รวม 57 100 

    จากตารางที่ 16  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหองเรียนรวมกับนักศึกษา
ไทย โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 59.65 รองลงมาคือ สถาบันการศึกษายังไมไดเตรียมการในเรื่องนี้
โดย มีจํานวนคิดเปนรอยละ 33.33 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.4.1  จํานวนหองเรียนของสถาบันการศึกษาที่เตรียมไวสําหรับจัดการเรียน
การสอนใหแกนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของหองเรียนที่ทางสถาบันการศึกษาไดเตรียมไวสําหรับ 
    จัดการเรียนการสอนใหแกนักศกึษาตางชาติ 

 
จํานวนหองเรยีน 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 10 หอง 19 52.78 
10 - 20 หอง 11 30.56 
21 - 30 หอง 2 5.56 
40 - 50 หอง 2 5.56 
มากกวา 50 หองขึ้นไป 2 5.56 

รวม 36 100.00 

    จากตารางที่ 17  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญเตรียมไวมีการเตรียม
หองเรียนไว สําหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติไม เกิน  10  หอง  โดย
สถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 52.78 รองลงมาเปนสถาบันการศึกษาที่เตรียม
หองเรียนไว 10 - 20 หอง มีจํานวนคิดเปนรอยละ 30.56 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.4.2  จํานวนนักศึกษาตางชาติโดยเฉลี่ยที่คาดวาจะรองรับไดสําหรับหองเรียน
ที่เตรียมไว 

ตารางที่ 18  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติโดยเฉลี่ยทีค่าดวาจะรองรับได 
    สําหรับหองเรียนที่เตรียมไว 

 
จํานวนนักศกึษาโดยเฉลี่ยตอหอง 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

1 - 50 คน 26 86.67 
51 - 100 คน 1 3.33 
101 - 150 คน 1 3.33 
มากกวา 200 คนขึ้นไป 2 6.67 

รวม 30 100.00 

     จากตารางที่ 18  พบวา หองเรียนที่ทางสถาบันการศึกษาสวนใหญเตรียมไว
สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดไมเกิน 50 คน โดยหองเรียนของสถาบันการศึกษาในกลุมนี้         
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมา คือ สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดมากกวา 200 คน  
ขึ้นไป มีจํานวนคิดเปนรอยละ 6.67 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.5  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาดานหองสมุด 
     2.5.1  ความสามารถในการรองรับผูใชบริการของหองสมุด 

ตารางที่ 19  จํานวนและรอยละของจํานวนผูใชบริการที่หองสมุดสามารถรองรับได  

 
จํานวนผูใชบริการ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 500 คน 25 45.45 
500 - 1,000 คน 14 25.45 
1001 - 1,500 คน 3 5.45 
1501 - 2,000 คน 1 1.82 
มากกวา 2,000 คนขึ้นไป 12 21.82 

รวม 55 100.00 

    จากตารางที่ 19  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหองสมุดที่สามารถรองรับ
ผูใชบริการไดไมเกิน 500 คน โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 45.45  
รองลงมาเปนสถาบันการศึกษาที่มีหองสมุดสามารถรองรับผูใชบริการได 500 - 1,000 คน มีจํานวน
คิดเปนรอยละ 25.45 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.5.2  จํานวนหนังสือในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 20  จํานวนและรอยละของจํานวนหนังสือในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

 
จํานวนหนังสือ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 50,000 เลม  35 64.81 
50,000 - 100,000 เลม  5 9.26 
100,001 - 150,000 เลม  5 9.26 
150,001 - 200,000 เลม  3 5.56 
มากกวา 200,000 เลม  6 11.11 

รวม 54 100.00 

    จากตารางที่ 20  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจํานวนหนังสือใน
หองสมุด นอยกวา 50,000 เลม สถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 64.81 รองลงมา
เปนสถาบันการศึกษาที่มีจํานวนหนังสือในหองสมุดมากกวา 200,000 เลม มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
11.11 
    2.5.3  จํานวนตําราภาษาตางประเทศในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 21  จํานวนและรอยละของจํานวนตําราภาษาตางประเทศในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

 
จํานวนตําราภาษาตางประเทศ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 10,000 เลม  35 66.04 
10,000 - 20,000 เลม  8 15.09 
20,001 - 30,000 เลม  1 1.89 
30,001 - 40,000 เลม 3 5.66 
40,001 - 50,000 เลม 2 3.77 
มากกวา 50,000 เลม 4 7.55 

รวม 53 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 21  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีตําราภาษาตางประเทศใน
หองสมุด นอยกวา 10,000 เลม โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 66.04  
รองลงมาเปนสถาบันการศึกษาที่มีจํานวนตําราภาษาตางประเทศในหองสมุดระหวาง 10,000 - 
20,000 เลม มีจํานวนคิดเปนรอยละ15.09 
    2.5.4  ฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 22  จํานวนและรอยละของฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 

 
ฐานขอมูลเพื่อการคนควา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 50 78.13 
ไมมี 14 21.88 

รวม 64 100.00 

    จากตารางที่ 22  พบวา หองสมุดของสถาบันการศึกษาสวนใหญมีฐานขอมูล
เพื่อการคนควาสําหรับนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 78.13 
    2.5.5  บริการเพื่อการคนควาอ่ืน ๆ ของหองสมุด 

ตารางที่ 23  จํานวนและรอยละของการบริการเพื่อการคนควาอ่ืน ๆ ของหองสมุด  

 
บริการอื่น ๆ เพื่อการคนควา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

อินเทอรเน็ต  41 64.06 
ไมมี 23 35.94 

รวม 64 100.00 

    จากตารางที่ 23  พบวา หองสมุดสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการ
อินเทอรเน็ตเพื่อการคนควา โดยมีสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 64.06 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.6  ส่ิงอํานวยความสะดวก 
    2.6.1  บริการหอพักของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 24  จํานวนและรอยละของบริการหอพัก 

 
บริการหอพัก 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีบริการหอพกั 41 65.08 
ไมมีบริการหอพัก 22 34.92 

รวม 63 100.00 

    จากตารางที่ 24  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการดานหอพัก             
โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 65.08 
    2.6.2  จํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักของสถาบันการศึกษาสามารถรองรับได 

ตารางที่ 25  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาที่หอพักของสถาบันการศึกษาสามารถรองรับได 

 
จํานวนนักศกึษาตางชาต ิ

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 100 คน 17 47.22 
100 - 200 คน 13 36.11 
201 - 400 คน 1 2.78 
401 - 500 คน 2 5.56 
มากกวา 500 คนขึ้นไป 3 8.33 

รวม 36 100.00 

    จากตารางที่ 25  พบวา หอพักของสถาบันการศึกษาสวนใหญสามารถรองรับ
นักศึกษาตางชาติไดไมเกิน 100 คน โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 47.22  
รองลงมาเปนหอพักที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติ ไดระหวาง 100 - 200 คน มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 36.11 

 103



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.6.3  ผูดูแลหอพักที่สามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได 

ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของผูดูแลหอพักที่สามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได  

 
ผูดูแลหอพักทีส่ื่อสารกับนักศึกษาตางชาตไิด 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 42 85.71 
ไมมี  7 14.29 

รวม 49 100.00 

    จากตารางที่ 26  พบวา ผูดูแลหอพักของสถาบันการศึกษาสวนใหญสามารถ
ส่ือสารกับนักศึกษาตางชาติได โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 85.71 
    2.6.4  จํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักเอกชนในเครือขายของสถาบัน 
การศึกษาสามารถรองรับได 

ตารางที่ 27  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักเอกชนในเครือขาย 
    ของสถาบันการศึกษาสามารถรองรับได 

 
จํานวนนักศกึษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 100 คน 8 36.36 
100 - 200 คน 9 40.91 
201 - 300 คน 2 9.09 
301 - 500 คน 1 4.55 
มากกวา 500 คนขึ้นไป 2 9.09 

รวม 22 100.00 

     จากตารางที่ 27  พบวา หอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษา        
สวนใหญสามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได ระหวาง 100 - 200 คน โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้    
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมาเปนหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่
สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดไมเกิน 100 คน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 36.11 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.6.5  ผูดูแลหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่สามารถสื่อสาร
กับนักศึกษาตางชาติได 

ตารางที่ 28  จํานวนและรอยละของผูดูแลหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่สามารถ 
     ส่ือสารกับนักศึกษาตางชาติได 

 
ผูดูแลหอพักเอกชนที่ส่ือสารกับนักศึกษาตางชาติได 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 27 65.85 
ไมมี  14 34.15 

รวม 41 100.00 

     จากตารางที่ 28  พบวา ผูดูแลหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษา
สวนใหญสามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 65.85 
    2.7  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานบริการขอมูลขาวสาร 
     2.7.1  บริการขอมูลขาวสารของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 29  จํานวนและรอยละของบริการขอมูลขาวสารของสถาบันการศึกษา 

 
บริการขอมูลขาวสาร 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 44 81.48 
ไมมี  10 18.52 

รวม 54 100.00 

     จากตารางที่ 29  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการขอมูลขาวสาร     
โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 81.48 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.7.2  เวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ 

ตารางที่ 30  จํานวนและรอยละของเวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ 

 
เวปไซตที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 43 70.49 
ไมมี  18 29.51 

รวม 61 100.00 

     จากตารางที่ 30  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีเวปไซตที่มีขอมูล
ภาษาตางประเทศ โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 70.49 
     2.7.3  ภาษาตางประเทศที่ใชในเวปไซตของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 31  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเวปไซตของสถาบันการศึกษา 

 
ภาษาทีใ่ชในเวปไซต 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 37 86.05 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 5 11.63 
ภาษาลาวและภาษาเขมร 1 2.33 

รวม 43 100.00 

     จากตารางที่ 31  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการใชภาษาอังกฤษใน   
เวปไซตของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 86.05 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.7.4  เวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลจําเปนสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 32  จํานวนและรอยละของเวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลที่จําเปนสําหรับ 
          นักศึกษาตางชาติ 

 
เวปไซตมีขอมลูที่จําเปนสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 41 68.33 
ไมมี  19 31.67 

รวม 60 100.00 

     จากตารางที่ 32  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีเวปไซตที่มีขอมูลจําเปน
สําหรับนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 68.33 
     2.7.5  เอกสารประชาสัมพันธขอมูลของสถาบันการศึกษาที่มีภาษาตางประเทศ 

ตารางที่ 33  จํานวนและรอยละของเอกสารประชาสัมพันธขอมูลของสถาบันการศึกษา 
     ที่มีภาษาตางประเทศ 

 
เอกสารประชาสัมพันธที่มีภาษาตางประเทศ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 49 79.03 
ไมมี  13 20.97 

รวม 62 100.00 

     จากตารางที่ 33  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีเอกสารประชาสัมพันธ
ขอมูลของสถาบันการศึกษาที่มีภาษาตางประเทศ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 79.03 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.7.6  ภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารประชาสัมพันธขอมูลของสถาบัน 
การศึกษา 

ตารางที่ 34  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารประชาสัมพันธขอมูล 
    ของสถาบันการศึกษา 

 
ภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารประชาสัมพันธ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 41 83.67 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 7 14.29 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี, ภาษาอาหรับ และภาษามาเลย 1 2.04 

รวม 49 100.00 

    จากตารางที่ 34  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษในเอกสาร
ประชาสัมพันธขอมุงของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
83.67 
    2.7.7  เอกสารการลงทะเบียนที่มีภาษาตางประเทศ 

ตารางที่ 35  จํานวนและรอยละของเอกสารการลงทะเบียนมีภาษาตางประเทศ 

 
เอกสารการลงทะเบียนมีภาษาตางประเทศ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 33 52.38 
ไมมี 30 47.62 

รวม 63 100.00 

    จากตารางที่ 35  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีเอกสารการลงทะเบียนที่มี
ภาษาตางประเทศ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 52.38 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.7.8  ภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารการลงทะเบียน 

ตารางที่ 36  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารการลงทะเบียน 

 
ภาษาทีใ่ชในเอกสารการลงทะเบียน 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 27 90.00 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2 6.67 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี, ภาษาอาหรับ และภาษามาเลย 1 3.33 

รวม 30 100.00 

    จากตารางที่ 36  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษในเอกสาร
การลงทะเบียน โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 90.00 
    2.7.9  การใชภาษาตางประเทศในปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ตารางที่ 37  จํานวนและรอยละของการใชภาษาตางประเทศในปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

 
ปายบอกชื่อทีใ่ชภาษาตางประเทศ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 40 63.49 
ไมมี 23 36.51 

รวม 63 100.00 

    จากตารางที่ 37  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการใชภาษาตางประเทศ
ในปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 63.49 

 

 

 
 

 109



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.7.10  ภาษาตางประเทศที่บอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ตารางที่ 38  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ 

 
ภาษาทีใ่ชบอกอาคารสถานที่ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 38 95.00 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 1 2.50 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี, ภาษาอาหรับ และภาษามาเลย 1 2.50 

รวม 40 100.00 

    จากตารางที่ 38  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษในการบอก
ช่ืออาคารสถานที่ตาง ๆ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.00 
   2.8  หนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติ 
    2.8.1  หนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติของสถาบัน 
การศึกษา 

ตารางที่ 39  จํานวนและรอยละของหนวยงานและบุคลากรสําหรับดูแลนักศึกษาตางชาติ 
          ของสถาบันการศึกษา 

 
หนวยงานและบุคลากรสําหรับดูแลนักศกึษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 47 73.44 
ไมมี 17 26.55 

รวม 64 100 

     จากตารางที่ 39  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหนวยงานและบุคลากร
สําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้มีจํานวนคิดเปนรอยละ 73.44 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.8.2  หนวยงานเฉพาะที่ชวยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 40  จํานวนและรอยละของหนวยงานเฉพาะที่ชวยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

 
หนวยงานเฉพาะที่ดูแลที่รับผิดชอบนักศึกษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 43 82.69 
ไมมี 9 17.31 

รวม 52 100 

     จากตารางที่ 40  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหนวยงานเฉพาะที่ชวย
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
82.69 
     2.8.3  บุคลากรเฉพาะที่คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 41  จํานวนและรอยละของบุคลากรเฉพาะที่คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

 
บุคลากรเฉพาะที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 49 92.45 
ไมมี 4 7.55 

รวม 53 100 

    จากตารางที่ 41  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบุคลากรเฉพาะที่คอยดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 92.45 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.8.4  นักศึกษาที่คอยดูแลเปนพี่เล้ียงใหนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 42  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่คอยดแูลเปนพี่เล้ียงใหนกัศึกษาตางชาติ 

 
นักศึกษาที่เปนพี่เล้ียงนกัศึกษาตางชาต ิ

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 37 74.00 
ไมมี 13 26.00 

รวม 50 100.00 

    จากตารางที่ 42  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนักศึกษาที่คอยดูแลเปน    
พี่เล้ียงใหแกนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 74.00 

   2.9  ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษา 

    2.9.1  ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษาในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร 

ตารางที่ 43  จํานวนและรอยละของชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษาในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร 

 
ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษา 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 66 97.06 
ไมมี  2 2.94 

รวม 68 100.00 

     จากตารางที่ 43  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีชุมชนตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงภายในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
97.06 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

     2.9.2  แหลงจับจายสินคาที่จําเปนภายในชุมชนใกลเคียง 

ตารางที่ 44  จํานวนและรอยละของแหลงจบัจายสินคาที่จาํเปนภายในชมุชนใกลเคียง 

 
แหลงจับจายสนิคาในชุมชน 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 64 95.52 
ไมมี 3 4.48 

รวม 67 100.00 

    จากตารางที่ 44  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีแหลงจับจายสินคาที่
จําเปนอยูภายในชุมชนใกลเคียง โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.52 
    2.9.3  แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชนใกลเคียง 

ตารางที่ 45  จํานวนและรอยละของแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชนใกลเคียง 

 
แหลงทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 57 86.36 
ไมมี 9 13.64 

รวม 66 100.00 

    จากตารางที่ 45  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีแหลงทองเที่ยวหรือ
สถานที่พักผอนหยอนใจอยูในชุมชนใกลเคียง โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปน   
รอยละ 86.36 

 

 

 

 113



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.9.4  ครอบครัวอุปถัมภ (host family) สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 46  จํานวนและรอยละของครอบครัวอุปถัมภ (host family) สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

 
ครอบครัวอุปถัมภสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 21 34.43 
ไมมี 40 65.57 

รวม 61 100.00 

    จากตารางที่ 46  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีครอบครัวอุปถัมภ (host 
family) สําหรับนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 65.57 

   2.10  บริการสาธารณะที่ทางสถาบันการศึกษาไดจัดเตรียมไว 
    2.10.1  บริการไปรษณีย 

ตารางที่ 47  จํานวนและรอยละของบริการไปรษณยี  

 
บริการไปรษณีย 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 37 62.71 
ไมมี 22 37.29 

รวม 59 100.00 

    จากตารางที่ 47  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการไปรษณียที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 62.71 

 

 

 
 

 114



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.10.2  บริการธนาคาร 

ตารางที่ 48  จํานวนและรอยละของบริการธนาคาร 

 
บริการธนาคาร 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 40 65.57 
ไมมี 21 34.43 

รวม 61 100.00 

    จากตารางที่ 48  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการธนาคารที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 65.57 
    2.10.3  บริการขนสงสาธารณะ 

ตารางที่ 49  จํานวนและรอยละของบริการขนสงสาธารณะ 

 
บริการขนสงสาธารณะ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 34 59.65 
ไมมี 23 40.35 

รวม 57 100.00 

    จากตารางที่ 49  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการขนสงสาธารณะที่
ไดจัดตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 59.65 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.10.4  บริการโรงอาหาร 

ตารางที่ 50  จํานวนและรอยละของบริการโรงอาหาร 

 
บริการโรงอาหาร 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 65 95.59 
ไมมี 3 4.41 

รวม 68 100.00 

    จากตารางที่ 48  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการโรงอาหารที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.59 
    2.10.5  บริการดานสถานพยาบาล 

ตารางที่ 51  จํานวนและรอยละของบริการดานสถานพยาบาล 

 
สถานพยาบาล 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มี 57 85.07 
ไมมี 10 14.93 

รวม 67 100.00 

    จากตารางที่ 51 พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการดานสถานพยาบาล
ที่ไดจัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 85.07 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.10.6  บริการประเภทอื่น ๆ  

ตารางที่ 52  จํานวนและรอยละของบริการประเภทอื่น ๆ 

 
ประเภทของบริการ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

อินเทอรเน็ต 4 30.77 
รานคา 4 30.77 
ศูนยกฬีา 3 23.08 
ตออายุวีซาและรายงานตวั 2 15.38 

รวม 13 100.00 

    จากตารางที่ 52  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการอินเทอรเน็ตและ
บริการรานคา สถาบันการศึกษาในทั้งสองกลุมนี้ มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 30.77 
   2.11  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 53  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ 
นักศึกษาตางชาติ 

นโยบายหรือแผนงานในการขยายการจัดการศึกษา จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
1.  สรางเครือขายหรือความรวมมือทางวิชาการ 15 
2.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ 14 
3.  เพิ่มเติมและปรับปรุงหลักสูตร 14 
4.  พัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย 8 
5.  มอบทุนการศึกษาใหนักศึกษาตางชาต ิ 7 
6.  ขยายวิทยาเขตเพิ่มเติม 7 
7.  เพิ่มส่ือการเรียนการสอน 5 
8.  จัดบริการวชิาการ 4 
9.  เพิ่มการประชาสัมพันธ 3 
10.  เพิ่มงบประมาณ 2 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 53  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ 
นักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

นโยบายหรือแผนงานในการขยายการจัดการศึกษา จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
11.  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาใหกับประเทศเพื่อนบาน 1 
12.  เพิ่มจํานวนบุคลากร 1 
13.  ปรับปรุงแผนกวิเทศสัมพันธ 1 
14.  มีโครงการแลกเปลี่ยนบคุลากรกับประเทศเพื่อนบาน 1 
15.  มีโครงการศูนยประสานงานนักศึกษาตางชาติ 1 

   จากตารางที่ 52  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายหรือแผนงานในการ
ขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ โดยมีการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในเรื่อง
การสรางเครือขายหรือความรวมมือทางวิชาการมากที่สุด รองลงมา คือนโยบายและแผนงาน        
ในเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ และนโยบายและแผนงานในเรื่องการเพิ่มเติมและปรับปรุง
หลักสูตร 

  12.12  กิจกรรมของสถาบนัการศึกษาในดานพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อรองรับการจัด
การศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ 

ตารางที่ 54  กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในดานการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการจัด      
การศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ 

กิจกรรม จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 21 
กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม 20 
การศึกษาดูงาน 7 
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 5 

รวม  

 จากตารางที่ 54  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีกจิกรรมในดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ ในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรม และจัดการศึกษาดงูาน ตามลําดบั 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   ตอนที่ 3  ขอมูลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสถาบันการศึกษาใน
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
    3.1  ดานปจจัยภายใน 
     3.1.1  จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 55  จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในการจัดการศกึษาใหแกนักศึกษาตางชาต ิ

จุดแข็ง จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
1.  ความพรอมของสถานที่ 20 
2.  นโยบายของสถาบัน 19 
3.  ความพรอมของบุคลากร 19 
4.  ความพรอมของสื่อการเรียนการสอน 17 
5.  ภูมิศาสตรและสถานที่ตัง้ของสถาบันการศึกษา 16 
6.  หลักสูตรที่ทันสมัย 15 
7.  คาธรรมเนียมการศึกษามคีวามเหมาะสม 15 
8.  ช่ือเสียงของสถาบัน 14 
9.  ความพรอมดานภาษาตางประเทศ 7 
10.  ระบบการบริหารจัดการ 6 
11.  มีงบประมาณสนับสนนุ 4 
12.  มีความรวมมือระหวางสถาบัน 4 
13.  จํานวนบคุลากรเพียงพอ 3 
14.  มีการสนับสนุนจากชุมชน 1 

    จากตารางที่ 55  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจุดแข็งในเรื่องของความ
พรอมของสถานที่มากที่สุด รองลงมา คือจุดแข็งในเรื่องนโยบายของสถาบัน และจุดแข็งในเรื่อง
ความพรอมของบุคลากร ตามลําดับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   3.1.2  จุดออนของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 56  จุดออนของสถาบันการศึกษาในการจดัการศึกษาใหแกนกัศึกษาตางชาติ 

จุดออน จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
1.  ขาดงบประมาณสนับสนนุ 16 
2.  ขาดความพรอมดานบุคลากร 10 
3.  ขาดความพรอมดานอาคารสถานที่ 8 
4.  ขาดหลักสูตรที่เอื้อตอการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 7 
5.  สถานที่ตั้ง, ภูมิศาสตรไมเหมาะสม 5 
6.  ขาดนโยบายของสถาบันที่รองรับ 5 
7.  ช่ือเสียงของสถาบันยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย 5 
8.  อายุของสถาบันการศึกษาคอนขางนอย 4 
9.  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 4 
10.  ความพรอมดานภาษาของบุคลากร 3 
11.  ขาดการประชาสัมพันธ 3 
12.  ขาดสื่อการเรียนการสอน 2 
13.  ไมมีทุนการศึกษาใหนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 2 
14.  สถาบันไมมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรยีน

การสอนใหชาวตางชาต ิ
1 

15.  บุคลากรไมมีเวลาทํางานวิจัย 1 

    จากตารางที่ 56  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจุดออนในเรื่องของ
งบประมาณสนับสนุน มากที่สุด รองลงมา คือจุดออนในเรื่องการขาดความพรอมของบุคลากรและ
จุดออนในเรื่องการขาดความพรอมของอาคารสถานที่ ตามลําดับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   3.2  ปจจัยภายนอก 
    3.2.1  โอกาสของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 57  โอกาสของสถาบันการศึกษาในการจัดการศกึษาใหแกนักศึกษาตางชาต ิ

โอกาส จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
1.  นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล 12 
2.  ภาพพจนของประเทศไทย 9 
3.  สภาพภูมิศาสตร/ สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม 8 
4.  คานิยมของชาวตางชาต ิ 6 
5.  นโยบายของสถาบัน 5 
6.  การสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ 5 
7.  การขอวีซาของนักศึกษาตางชาติ 4 
8.  ความพรอมของบุคลากร 3 
9.  ความพรอมของสื่อการเรียนการสอน 3 
10.  ช่ือเสียงของสถาบัน 3 
11.  ความพรอมดานหลักสูตร 3 
12.  สถาบันมีทุนการศึกษาใหนักศกึษาตางชาติ 3 
13.  มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 3 
14.  คาธรรมเนียมการศกึษาที่เหมาะสม 2 
15.  การมีทุนกูยืมทางการศกึษา 2 
16.  ความพรอมทางดานภาษาของบุคลากร 2 
17.  งบประมาณของสถาบัน 2 
18.  การมีการปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตย 1 

   จากตารางที่ 57  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีโอกาสในเรื่องนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาลมากที่สุด รองลงมา คือโอกาสในเรื่องภาพพจนของประเทศไทย และโอกาส
ในเรื่องสภาพภูมิศาสตร/ สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม ตามลําดับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    3.2.2  อุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติโดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 
ตารางที่ 58  อุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

อุปสรรค จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) 
1.  ขาดงบประมาณสนับสนนุจากรัฐบาล 11 
2.  กฎระเบยีบในการขอวีซา 9 
3.  ขาดทุนการศึกษาที่จะมอบใหแกนกัศึกษาตางชาต ิ 7 
4.  ความไมพรอมดานภาษาของนักศึกษาตางชาติ 7 
5.  สถานการณทางการเมืองของไทย 6 
6.  ขาดความพรอมดานบุคลากร 6 
7.  ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล 5 
8.  ขาดมาตรฐานทางการศึกษา 5 
9.  คาใชจายในการศึกษาสูง 4 
10.  สถานการณทางการเมืองของประเทศเพื่อนบาน 4 
11.  กฎระเบียบสําหรับนักศกึษาตางชาตยิงัไมแนชัด 4 
12.  ขาดความพรอมของหลักสูตร 3 
13.  ขาดการประชาสัมพันธ 3 
14.  การแขงขันระหวางสถาบัน 2 
15.  สถานที่ตั้ง, สภาพภูมิศาสตรไมเหมาะสม 1 
16.  รูปแบบของสถาบัน 1 
17.  ความสัมพันธระหวางประเทศระหวางไทยกับเพื่อนบาน 1 
18.  คานิยมของประเทศเพือ่นบาน 1 

   จากตารางที่  58  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีอุปสรรคในเรื่องการ         
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุด รองลงมา คืออุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบในการขอ
วีซา และอุปสรรคในเรื่องขาดแคลนทุนการศึกษาที่จะมอบใหแกนักศึกษาตางชาติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

 2.  ความพรอมของสถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลัยชมุชน สถาบนัอาชีวศึกษา         
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
   2.1  ความเกี่ยวของในวิสัยทัศนของสถาบันการศึกษากับการจัดการศึกษาใหแก
กลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 59  จํานวนและรอยละของความเกี่ยวของในวิสัยทัศนของสถาบันการศึกษากับการ 
                    จัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

วิสัยทัศน 
จํานวน

สถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มีความเกีย่วของกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

3 4.48 

ไมมีความเกีย่วของกับการจดัการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

64 95.52 

รวม 67 100.00 

   จากตารางที่ 59  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศนที่ไมเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.52 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.2  นโยบายของสถาบันการศึกษาในดานการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

ตารางที่ 60  จํานวนและรอยละของนโยบายของสถาบันการศึกษาในดานการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
นโยบาย 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 

18 26.87 

ไมมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

49 73.13 

รวม 67 100.00 

   จากตารางที่ 60  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 73.13 
   3.3  นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 61  จํานวนและรอยละของนโยบายการรับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษา 

 
นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

1.  นโยบายจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน
ตามนโยบายของรัฐ 

10 37.03 

2.  นโยบายเผยแพรความรูดานภาษาไทย วฒันธรรม
ไทย และการสรางทัศนคติที่ดีแกประเทศไทยใหแก
กลุมประเทศเพื่อนบาน 

5 18.52 

3.  นโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ภาษา    
และวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

5 18.52 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 61 จํานวนและรอยละของนโยบายการรับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษา (ตอ) 

 
นโยบายการรับนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

4.  นโยบายการเปดรับนักศึกษาจากลุมประเทศ            
เพื่อนบาน 

3 11.11 

5.  นโยบายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกผูเรยีน
ทุกชาติที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

2 7.42 

6.  นโยบายความรวมมือในการจัดการศึกษาเขากับ
สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 

1 3.70 

7.  นโยบายการรับเด็กกัมพูชาเขาเรียนแบบไมให       
ใบประกาศนียบัตร 

1 3.70 

รวม 27 100.00 

   จากตารางที่ 61  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายจดัการศกึษาใหแก
กลุมประเทศเพื่อนบานตามนโยบายของรฐั โดยมีจํานวนคิดเปนรอยละ 37.03 

   3.4  โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศที่สถาบันดําเนินการ 

ตารางที่ 62  จํานวนและรอยละของโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศที่ 
      สถาบันดําเนินการ 

 
โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

โครงการจัดสงนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศ 6 24.00 
โครงการศึกษาดูงานในตางประเทศ 3 12.00 
โครงการพัฒนาบุคลากรในการใชภาษา 3 12.00 
โครงการเปดสอนหลักสูตรระยะสั้น  4 16.00 
โครงการฝกอบรม 4 16.00 
โครงการเปดโอกาสใหตางประเทศเขามาศึกษาดูงาน 2 8.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 62  จํานวนและรอยละของโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษากับตางประเทศที่ 
      สถาบันดําเนินการ (ตอ) 

 
โครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษา 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 2 8.00 
โครงการรวมมือกับตางประเทศในการสรางศูนย           
จิตกรรมการเรียนรู 

1 4.00 

รวม 25 100.00 

   จากตารางที่ 62  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีโครงการหรือกิจกรรมดาน
การศึกษากับตางประเทศที่สถาบันดําเนินการอยูมากที่สุด คือ โครงการเปดสอนหลักสูตรระยะสั้น 
โดยมีจํานวนคดิเปนรอยละ 37.03 

   3.5  จํานวนอาจารยที่ เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงานรวมกับ
ชาวตางชาติ 

ตารางที่ 63  จํานวนและรอยละของอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงานรวมกับ 
    ชาวตางชาต ิ

 
จํานวนอาจารย (คน) 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 10 คน 16 76.19 
10 - 20 คน 4 19.05 
มากกวา 50 คนขึ้นไป  1 4.76 

รวม 21 100.00 

   จากตารางที่ 63  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจํานวนอาจารยเคยปฏิบัติงาน
ในตางประเทศหรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาติ นอยกวา 10 คน มจีาํนวนคดิเปนรอยละ 76.19 
รองลงมา มีอาจารยที่เคยปฏบิัติงานในตางประเทศหรือรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติ 10 - 20 คน มี
จํานวนคิดเปนรอยละ 19.05 

 126



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   3.6  ลักษณะงาน/ กิจกรรมของอาจารยในตางประเทศหรือการรวมกับชาวตางชาติ 

ตารางที่ 64  จํานวนและรอยละของลักษณะงาน/ กจิกรรมของอาจารยในตางประเทศหรือ 
    การรวมกับชาวตางชาต ิ

 
ลักษณะงาน/ กิจกรรม 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

งานสอน 9 42.86 
งานกิจการนิสิต 6 28.57 
เขารับการฝกอบรม 5 23.81 
งานที่ปรึกษา 1 4.76 

รวม 21 100.00 

   จากตารางที่ 64  พบวา อาจารยของสถาบันการศึกษาสวนใหญมีลักษณะงานหรือ
กิจกรรมในตางประเทศ หรือรวมกับชาวตางชาติในเรื่องของการสอน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 43.86 
รองลงมาคือ งานกิจการนิสิต มีจํานวนคิดเปนรอยละ 28.57 

   3.7  จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือปฏิบัติงาน
รวมกับชาวตางชาติ 

ตารางที่ 65  จํานวนและรอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
     หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาต ิ

 
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

นอยกวา 20 คน  11 52.38 
20 - 40 คน  5 23.82 
41 - 60 คน 2 9.52 
81 - 100 คน 2 9.52 
มากกวา 100 คนขึ้นไป 1 4.76 

รวม 21 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 65  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบุคลากรทางการศึกษาที่เคย
ปฏิบัติงานในตางประเทศหรือเคยปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาติ  นอยกวา 20 คน มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 52.38 รองลงมามีบุคลากรทางการศึกษาที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศหรือรวมปฏิบัติงาน
กับชาวตางชาติ ระหวาง 20 - 40 คน มีจํานวนคิดเปนรอยละ 23.82 

   3.8  ลักษณะงาน/ กิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษาตางประเทศหรือการรวมกับ
ชาวตางชาติ 

ตารางที่ 66  จํานวนและรอยละของลักษณะงาน/ กจิกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในตางประเทศ 
    หรือการรวมกับชาวตางชาติ 

 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

จํานวน
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

การสอน 10 47.62 
บริการวิชาการ 6 28.57 
งานการศึกษา 4 19.05 
การอบรม 1 4.76 

รวม 21 100.00 

   จากตารางที่ 66  พบวา บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาสวนใหญ         
มีลักษณะงานหรือกิจกรรมในตางประเทศ หรือการรวมกับชาวตางชาติในเรื่องการสอน มีจํานวน
คิดเปนรอยละ 47.62 รองลงมาคือบริการวิชาการ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 28.57 

3.9  การเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 
ตารางที่ 67  จํานวนและรอยละของการเขามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

 
การเขามาศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

มีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาอยูในปจจุบนั 4 6.45 
เคยมีนักศกึษาตางชาติเขามาศึกษา 6 9.68 
ไมเคยมีนกัศึกษาตางชาติเขามาศึกษา 52 83.87 

รวม 62 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 67  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไมเคยมีนักศึกษาตางชาติเขามา
ศึกษาในสถาบันการศึกษา มีจํานวนคิดเปนรอยละ 83.87  และเคยมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา     
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 9.68 
   3.10  ภาษาที่ใชในการจดัการเรียนการสอนใหแกนกัศึกษาตางชาต ิ

ตารางที่ 68  จํานวนและรอยละของภาษาทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนกัศึกษาตางชาติ  

 
ภาษาทีใ่ชในการเรียนการสอน 

จํานวน 
สถาบันการศึกษา 

(แหง) 

 
รอยละ 

ภาษาไทย 3 25.00 
ภาษาอังกฤษ 3 25.00 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 25.00 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรีย่ง 1 8.34 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย 1 8.33 
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษายาวี  1 8.33 

รวม 12 100.00 

   จากตารางที่ 68  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาไทย อังกฤษ ไทยและ
อังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาตางชาติ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา
ภาษาไทย อังกฤษ กะเหรี่ยง มีจํานวนคิดเปนรอยละ 8.34 

  ตอนที่ 2  ขอมูลความพรอมของสถาบันการศึกษาในการรองรับการจัดการศึกษา
ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
   2.1  สาขาวิชาหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 69  สาขาวิชาหลักสตูรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 

สาขาวิชา/หลักสูตร 
จํานวน 

สถาบันการศึกษา 
(แหง) 

 
เหตุผล 

 
1.  ไฟฟา 9 -  มีเครื่องมือและอุปกรณพรอม 

-  รับทุนสนับสนุนครุภัณฑจาก 
   โครงการ OECF  

2.  ชางยนต 8 -  มีเครื่องมือและอุปกรณพรอม 
-  งานประเทศพมาและลาวเคยรับชาง    
   เทคนิคไปชวยสอนเทคนคิตาง ๆ ให 
-  บุคลากรและครุภัณฑมีความพรอม
ที่จะทําการเปดสอนใหกับประเทศ
เพื่อนบานได 

3.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 7 -  มีเครื่องมือและอุปกรณพรอม 
4.  บัญชี 5 -  มีเครื่องมือและอุปกรณพรอม 
5.  อิเล็กทรอนิกส 5 -  เขารวมโครงการ OECF 
6.  วิชาพืชศาสตร 3 -  มีวิทยากรและเทคโนโลยีดานการ

ขยายพนัธุไมผลไมยืนตน 
7.  วิชาการโรงแรมและการ
บริหาร 

2 -  มีเครื่องมือและอุปกรณพรอม 

8.  ดานอาชีวเกษตร 2 -  มีความพรอมดานบุคลากรการฝก
ปฏิบัติ 

9.  ปศุสัตว 2 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
10.  ภาษาไทย 2 -  มีชนกลุมนอยและผูอพยพจากพมา

ตามแนวชายแดนจํานวนมาก 
-  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 

11.  การตลาด 2 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
12.  วิชาชางเสริมสวย 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 69  สาขาวิชาหลักสตูรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัดการศึกษา 
    ใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน (ตอ) 

สาขาวิชา/หลักสูตร 
จํานวน 

สถาบันการศึกษา 
(แหง) 

 
เหตุผล 

 
13.  เครื่องกล 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
14.  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
15.  เคาะพนสรีถยนต 1 -  มีความพรอมบุคลากรและวัสด ุ
16.  การทองเที่ยว 1 -  มีความพรอมดานบุคลากรและสื่อ

การเรียนการสอน 
17.  ชางกอสราง 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
18.  วิชาตัดผมชาย 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
19.  เจียรนยัอัญมณี 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 

-  มีผูเชี่ยวชาญสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได 

20.  นวดแผนโบราณ 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 
21.  ชางเชื่อม 1 -  มีเครื่องมือและบุคลากรพรอม 

   จากตารางที่ 69  พบวา สถาบันการศึกษาของไทยในระดับวิทยาลัยชุมชน สถาบัน
อาชีวศึกษา ศนูยการศกึษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15 
(2)) มีความพรอมสูงในการจดัการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบานถึง 21 สาขาวิชา โดยมี
สาขาวิชาที่พรอมจะเปดการเรียนการสอนใหชาวตางประเทศมากที่สุด คือ สาขาไฟฟา รองลงมาคือ
สาขาชางยนต และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาบัญชี 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.2  การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ 

ตารางที่ 70  จํานวนและรอยละของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาใหแก 
                      นักศึกษาตางชาติ 

การจัดสรรงบประมาณ จํานวน รอยละ 
มีการจัดงบประมาณ 59 95.16 
ไมมีการจัดงบประมาณ 3 4.84 

รวม 62 100.00 

   จากตารางที่ 70  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการจัดงบประมาณสําหรับ
การจัดการเรยีนการสอนใหแกกลุมนกัศึกษาตางชาต ิ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.16 

   2.3  งบประมาณในการจดัการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาตโิดยเฉลีย่ตอปการศึกษา 
ตารางที่ 71  จํานวนและรอยละของงบประมาณในการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติโดยเฉลี่ย      
                    ตอปการศึกษา 

งบประมาณเฉลี่ยตอ 
ปการศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

10,000 – 50,000 บาท 2 66.67 
150,001 – 200,000 บาท 1 33.33 

รวม 3 100.00 

   จากตารางที่ 71  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจํานวนงบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยตอปการศึกษา 10,000 – 50,000 มีจํานวนคิดเปนรอยละ 66.67  
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.4  อาคารสถานที่ที่ทางสถาบนัการศกึษาใชจดัการเรยีนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาต ิ

ตารางที่ 72  จํานวนและรอยละของอาคารสถานที่ที่ทางสถาบันการศึกษาใชจัดการเรียนการสอน 
     ใหแกนกัศึกษาตางชาต ิ

สถานที่ที่ใชจัดการเรียน  
การสอนใหแกนักศกึษาตางชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มีหองเรียนเฉพาะสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 2 3.33 
มีหองเรียนรวมกับนกัศกึษาไทย  9 15.00 
มีทั้งหองเรียนแยกและหองเรียนรวม  2 3.33 
ยังไมไดเตรียมการในเรื่องนี้ 47 78.34 

รวม 60 100.00 

    จากตารางที่ 72  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีอาคารสถานที่ที่ทางหนวยงาน
ของทานใชในการจัดการเรยีนการสอนแกนักศึกษาตางชาติ  ยังไมไดเตรียมการ มีจํานวนคิดเปน
รอยละ 78.34 รองลงมา หองเรียนใชรวมกบัคนไทย มีจํานวนคดิเปนรอยละ 15.00 

    2.4.1  จํานวนหองเรียนของสถาบันการศึกษาที่เตรยีมไวสําหรับจัดการเรียนการ
สอนใหแกนักศึกษาตางชาต ิ

ตารางที่ 73  จํานวนและรอยละของหองเรียนที่ทางสถาบันการศึกษาไดเตรียมไวสําหรับจัดการ  
                    เรียนการสอนใหแกนักศกึษาตางชาติ  

จํานวนหองเรยีน จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

1 – 5  หอง  6 60.00 
5 – 10 หอง  3 30.00 
11 – 15 หอง 1 10.00 

รวม 10 100.00 

 
   2.4.2  จํานวนนักศึกษาตางชาติโดยเฉลี่ยทีค่าดวาจะรองรับไดสําหรับ   หองเรียนที่
เตรียมไว 
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     จากตารางที่ 73  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญเตรียมไวมีการเตรยีม
หองเรียนไวสําหรับจัดการเรยีนการสอนใหแกนักศกึษาตางชาติ จํานวน 1 – 5 หอง มีจํานวน  
คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาเปนสถาบันการศึกษาที่เตรียมหองเรียนไว 5 – 10 หอง มีจํานวน
คิดเปนรอยละ 30.00 



รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 74  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติโดยเฉลี่ยทีค่าดวาจะรองรับไดสําหรับ  
                    หองเรียนที่เตรียมไว 

จํานวนนกัศกึษาโดยเฉลี่ยตอ
หอง 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

1 – 10 คน 2 28.57 
11 – 20 คน 3 42.86 
21 – 30 คน 2 28.57 

รวม 7 100.00 

   จากตารางที่ 74  พบวา หองเรียนที่ทางสถาบันการศึกษาสวนใหญเตรียมไว
สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดไมเกิน 10 คน โดยมีจาํนวนคดิเปนรอยละ 42.86  
   2.5  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการศกึษาดานหองสมุด 
    2.5.1  ความสามารถในการรองรับผูใชบริการของหองสมุด 

ตารางที่ 75  จํานวนและรอยละของจํานวนผูใชบริการที่หองสมุดสามารถรองรับได  

  จํานวนผูใชบริการ จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

นอยกวา 50 คน 17 60.71 
50 – 100 คน 4 14.29 
100 – 150 คน 1 3.57 
151 – 200 คน 2 7.14 
200 คนขึ้นไป 4 14.29 

รวม 28 100.00 

   จากตารางที่ 75  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหองสมุดที่สามรถรองรับ
นักศึกษาได จาํนวน นอยกวา 50 คน โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มจีํานวนคิดเปนรอยละ 42.86 
รองลงมา เปนสถาบันการศึกษาที่มีหองสมุดสามารถรองรับผูใชบริการได 50 – 100 คน และ 200 
คนขึ้นไป มีจํานวนคดิเปนรอยละ 14.29 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.5.2  จํานวนหนังสือในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 
ตารางที่ 76  จํานวนและรอยละของจํานวนหนังสือในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

จํานวนหนังสือ จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

นอยกวา 1,000 เลม  3 15.00 
1,000 – 5,000 เลม  8 40.00 
5,001 – 10,000 เลม  7 35.00 
10,001 – 50,000 เลม  1 5.00 
มากกวา 50,000 เลม  1 5.00 

รวม 20 100.00 

   จากตารางที่ 76  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจํานวนหนังสือทัง้หมดใน
หองสมุด จํานวน 1,000 – 5,000 เลม โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มจีํานวนคิดเปนรอยละ 40.00 
รองลงมา จํานวน 5,001 – 10,000 เลม มีจํานวนคดิเปนรอยละ 35.00 
    2.5.3  จํานวนตําราภาษาตางประเทศในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 
ตารางที่ 77  จํานวนและรอยละของจํานวนตําราภาษาตางประเทศในหองสมุดของสถาบันการศึกษา 

จํานวนตํารา
ภาษาตางประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

นอยกวา 100 เลม  9 56.25 
100 – 200 เลม  3 18.75 
201 – 300 เลม  2 12.50 
401 – 500 เลม 2 12.50 

รวม 16 100.00 

   จากตารางที่ 77  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจํานวนตําราภาษาตางประเทศ
ในหองสมุด นอยกวา 100 เลม โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ รองลงมา 
จํานวน 100 - 200 เลม มีจํานวนคิดเปนรอยละ 18.75 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

2.5.4 ฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 78  จํานวนและรอยละของฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนกัศึกษาตางชาติ   

ฐานขอมูลเพื่อการคนควา จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 13 31.71 
ไมมี 28 68.29 

รวม 41 100.00 

   จากตารางที่ 78  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไมมฐีานขอมูลเพื่อการคนควา
สําหรับนักศึกษาตางชาติ  มจีํานวนคิดเปนรอยละ 68.29 
    2.5.5  บริการเพื่อการคนควาอื่น ๆ ของหองสมุด 

ตารางที่ 79  จํานวนและรอยละของบริการเพื่อการคนควาอ่ืน ๆ ของหองสมุด  

บริการเพื่อการคนควาอ่ืน ๆ  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

อินเทอรเน็ต  21 100.00 
รวม 21 100.00 

   จากตารางที่ 79  พบวา หองสมุดสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการอินเทอรเน็ต
เพื่อการคนควา มีจํานวนคิดเปนรอยละ 100.00 
   2.6  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานหอพัก 
    2.6.1  บริการหอพักของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 80  จํานวนและรอยละของบริการหอพักของสถาบันการศึกษา 

บริการหอพัก จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มีบริการหอพกั 11 18.97 
ไมมีบริการหอพัก 47 81.03 

รวม 58 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

 จากตารางที่ 80  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญไมมกีารบริการหอพัก มีจํานวนคดิเปน
รอยละ 81.03  
    2.6.2  จํานวนนักศกึษาตางชาติที่หอพกัของสถาบันการศกึษาสามารถรองรับได 

ตารางที่ 81  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักของสถาบันการศึกษา  
      สามารถรองรับได  

จํานวนนักศกึษาตางชาต ิ สถาบันการศึกษา (แหง) รอยละ 
นอยกวา 10 คน 2 20.00 
10 – 20 คน 3 30.00 
21 – 30 คน 1 10.00 
31 – 40 คน 1 10.00 
41 – 50 คน 1 10.00 
มากกวา 50 คนขึ้นไป 2 20.00 

รวม 10 100.00 

    จากตารางที่ 81  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมหีอพกัของสถาบัน 
การศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได 10 – 20 คน โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มี
จํานวนคิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาเปนหอพักที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติ ไดระหวาง 
นอยกวา 10 คนและ มากกวา 50 คนขึ้นไป มีจํานวนคิดเปนรอยละ 20.00 
    2.6.3  ผูดูแลหอพักที่สามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได 

ตารางที่ 82  จํานวนและรอยละของผูดูแลหอพักที่สามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได  

ผูดูแลหอพักทีส่ื่อสารกับ
นักศึกษาตางชาติได 

สถาบันการศึกษา (แหง) รอยละ 

มี 9 37.50 
ไมมี  15 62.50 

รวม 24 100.00 

    จากตารางที่ 82  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีผูดแูลหอพักที่สามารถ
ส่ือสารกับนักศึกษาตางชาตไิด มีจํานวนคดิเปนรอยละ 62.50 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.6.4  จํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักเอกชนในเครือขายของ
สถาบันการศึกษาสามารถรองรับได 

ตารางที่ 83  จํานวนและรอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่หอพักเอกชนในเครือขายของ 
      สถาบันการศึกษาสามารถรองรับไดนักศึกษาตางชาตไิด  

จํานวนนักศกึษาตางชาต ิ สถาบันการศึกษา (แหง) รอยละ 
21 – 40 คน 4 50.00 
41 – 60 คน 2 25.00 
81 – 100 คน 2 25.00 

รวม 8 100.00 

    จากตารางที่ 83  พบวาหอพกัเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาสวนใหญ
สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได 21 – 40 คน โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคิดเปน     
รอยละ 50.00 
    2.6.5  ผูดูแลหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่สามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาตางชาติได 

ตารางที่ 84  จํานวนและรอยละของผูดูแลหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่สามารถ  
                    ส่ือสารกับนักศกึษาตางชาติได 

ผูดูแลหอพักเอกชนที่ส่ือสาร
กับนักศกึษาตางชาติได 

สถาบันการศึกษา (แหง) รอยละ 

มี 9 36.00 
ไมมี  16 64.00 

รวม 25 100.00 

    จากตารางที่ 84 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีผูดแูลหอพักของเอกชนที่
สามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได มีจาํนวนคดิเปนรอยละ 64.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.7  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานบริการขอมูลขาวสาร 
    2.7.1  บริการขอมูลขาวสารของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 85  จํานวนและรอยละของบริการขอมูลขาวสารของสถาบันการศึกษา 

บริการขอมูลขาวสาร จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 13 30.95 
ไมมี  29 69.05 

รวม 42 100.00 

    จากตารางที่ 85 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมกีารบริการขอมูลขาวสาร 
โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 69.05 
    2.7.2  เวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ 

ตารางที่ 86  จํานวนและรอยละของเวปไซตสถาบันการศึกษาที่มีขอมลูภาษาตางประเทศ    

เวปไซตที่มีขอมูล
ภาษาตางประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 7 17.95 
ไมมี  32 82.05 

รวม 39 100.00 

    จากตารางที่ 86 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมกีารบริการเวปไซตของ
สถาบันการศึกษาที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ  โดยสถาบันการศึกษากลุมนี้ มีจํานวนคดิเปนรอยละ 
82.05 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.7.3  ภาษาตางประเทศที่ใชในเวปไซตของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 87  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเวปไซตของสถาบันการศึกษา 

ภาษาทีใ่ชในเวปไซต จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 6 100.00 
รวม 6 100.00 

   จากตารางที่ 87 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชใน
เว็บไซต มีจํานวนคดิเปนรอยละ 100.00 
    2.7.4  เวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลจําเปนสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 88  จํานวนและรอยละของเวปไซตของสถาบันการศึกษาที่มีขอมูลที่จําเปนสําหรับ 
                    นักศึกษาตางชาติ  

เวปไซตมีขอมลูจําเปน
สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 8 19.51 
ไมมี  33 80.49 

รวม 41 100.00 

   จากตารางที่ 88 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีขอมูลที่จําเปนสําหรับ
นักศึกษาตางชาติในเว็บไซต มีจํานวนคิดเปนรอยละ 80.49 

2.7.5 เอกสารประชาสัมพันธขอมูลของสถาบันการศึกษาที่มภีาษาตางประเทศ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ตารางที่ 89  จํานวนและรอยละของเอกสารประชาสัมพันธขอมูลของสถาบันการศึกษา 
                    ที่มีภาษาตางประเทศ  

เอกสารประชาสัมพันธที่มี
ภาษาตางประเทศ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 7 17.50 
ไมมี  33 82.50 

รวม 40 100.00 

    จากตารางที่ 89  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมเีอกสารประชาสัมพันธ
ขอมูลของสถาบันการศึกษามีภาษาตางประเทศ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 82.50 

    2.7.6  ภาษาตางประเทศทีใ่ชในเอกสารประชาสัมพันธขอมลูของสถาบนัการศึกษา 

ตารางที่ 90  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารประชาสัมพันธขอมูล   
                    ของสถาบันการศึกษา  

ภาษาตางประเทศที่ใชใน
เอกสารประชาสัมพันธ  

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 7 100.00 
รวม 7 100.00 

   จากตารางที่ 90  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษในการ
ประชาสัมพันธ มีจํานวนคดิเปนรอยละ 100.00 
   2.7.7  เอกสารการลงทะเบียนที่มีภาษาตางประเทศ 

ตารางที่ 91  จํานวนและรอยละของเอกสารการลงทะเบยีนที่มภีาษาตางประเทศ   

เอกสารการลงทะเบียนมี
ภาษาตางประเทศ  

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 5 12.20 
ไมมี  36 87.80 

รวม 41 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   จากตารางที่ 91  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมเีอกสารการลงทะเบียนมี
ภาษาตางประเทศ มีจํานวนคดิเปนรอยละ 87.80 
   2.7.8  ภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารการลงทะเบียน 

ตารางที่ 92  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชในเอกสารการลงทะเบียน  

ภาษาทีใ่ชในเอกสารการ
ลงทะเบียน 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 5 100.00 
รวม 5 100.00 

   จากตารางที่ 92  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญใชภาษาอังกฤษในเอกสารการ
ลงทะเบียน มจีํานวนคิดเปนรอยละ 100.00 
   2.7.9  การใชภาษาตางประเทศในปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ตารางที่ 93  จํานวนและรอยละของการใชภาษาตางประเทศในปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ปายบอกชื่อทีใ่ช
ภาษาตางประเทศ  

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 12 27.91 
ไมมี  31 72.09 

รวม 43 100.00 

   จากตารางที่ 93  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีปายบอกชื่ออาคารสถานที่
ตาง ๆ เปนภาษาตางประเทศ จํานวนคิดเปนรอยละ 72.09 
   2.7.10  ภาษาตางประเทศที่บอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ตารางที่ 94  จํานวนและรอยละของภาษาตางประเทศที่ใชบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ  

ภาษาทีใ่ชบอกสถานที่อาคาร
สถานที่ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ภาษาอังกฤษ 11 100.00 
รวม 11 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 94  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญจะใชภาษาอังกฤษที่จะใชบอก
ช่ือ อาคาร สถานที่ตาง ๆ มีจาํนวนคดิเปนรอยละ 100.00 

   2.8  หนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติ   
    2.8.1  หนวยงานและบคุลากรสําหรับการดูแลนักศกึษาตางชาติของสถาบนัการศกึษา  

ตารางที่ 95  จํานวนและรอยละของหนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติของ  
                    สถาบันการศึกษา    

หนวยงานและบุคลากร
สําหรับดูแลนกัศึกษา 

จํานวนสถาบนัการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 9 14.75 
ไมมี  52 85.25 

รวม 61 100.00 

    จากตารางที่ 95  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมหีนวยงานและบคุลากร
สําหรับดูแลนกัศึกษาตางชาติ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 85.25 
    2.8.2  หนวยงานเฉพาะที่ชวยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 96  จํานวนและรอยละของหนวยงานเฉพาะที่ชวยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ  

หนวยงานเฉพาะที่ดูแล
รับผิดชอบนักศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 3 13.04 
ไมมี  20 86.96 

รวม 23 100.00 

   จากตารางที่ 96  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมหีนวยงานที่ชวยดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาตางชาตโิดยเฉพาะ มีจาํนวนคดิเปนรอยละ  86.96   
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.8.3  บุคลากรเฉพาะที่คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ 

ตารางที่ 97 จํานวนและรอยละของบุคลากรเฉพาะที่คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ    

บุคลากรเฉพาะที่ดูแล
รับผิดชอบนักศึกษา  

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 5 21.74 
ไมมี  18 78.26 

รวม 23 100.00 

   จากตารางที่ 97  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีบุคลากรที่คอยดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาตางชาตโิดยเฉพาะ มีจาํนวนคดิเปนรอยละ  78.26    
   2.8.4  นักศึกษาที่คอยดูแลเปนพี่เล้ียงใหนกัศึกษาตางชาต ิ

ตารางที่ 98  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่คอยดแูลเปนพี่เล้ียงใหนกัศึกษาตางชาติ   

นักศึกษาที่เปนพี่เล้ียง
นักศึกษาตางชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 6 27.27 
ไมมี  16 72.73 

รวม 22 100.00 

   จากตารางที่ 98  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมนีักศึกษาที่คอยดแูลเปนพี่
เล้ียงใหแกนักศึกษาตางชาติ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 72.73 
   2.9  ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษา 
    2.9.1  ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษาในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร 

ตารางที่ 99  จํานวนและรอยละของชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษาในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร 

ชุมชนใกลเคียงของ
สถาบันการศึกษา 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 52 92.86 
ไมมี  4 7.14 

รวม 56 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 99  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีชุมชนตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
ภายในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอย 92.86 
    2.9.2 ชุมชนที่อยูใกลเคยีงมคีวามปลอดภยั 

ตารางที่ 100  จํานวนและรอยละของชุมชนที่อยูใกลเคียงมีความปลอดภัย 

ชุมชนมีความปลอดภัย จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ใช 47 85.45 
ไมใช 8 14.55 

รวม 55 100.00 

    จากตารางที่ 100  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีความปลอดภัย (ไมมีการจี้, 
ปลน, ฉกชิงวิง่ราว ฯลฯ) มจีาํนวนคดิเปนรอยละ 85-45 
    2.9.3  แหลงจบัจายสินคาที่จาํเปนภายในชมุชนใกลเคียง 

ตารางที่ 101  จํานวนและรอยละของแหลงจับจายสินคาทีจ่ําเปนภายในชุมชนใกลเคียง 

แหลงจับจายสนิคาในชุมชน  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 50 89.29 
ไมมี  6 10.71 

รวม 56 100.00 

    จากตารางที่ 101  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีแหลงจับจายสินคาที่จําเปน
อยูภายในชุมชนใกลเคียง โดยสถาบันการศกึษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 89.29 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    2.9.3  แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่พักผอนหยอนใจในชมุชนใกลเคียง 
ตารางที่ 102  จํานวนและรอยละของแหลงทองเทีย่วหรือสถานที่พกัผอนหยอนใจในชมุชนใกลเคยีง 

แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

ใช 38 69.09 
ไมใช  17 30.91 

รวม 55 100.00 

    จากตารางที่ 102 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่
พักผอนหยอนใจอยูในชุมชนใกลเคียง โดยสถาบันการศกึษาในกลุมนี ้มีจํานวนคิดเปนรอยละ 
69.09 
    2.9.4  ครอบครัวอุปถัมภ (host family) สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
ตารางที่ 103 จํานวนและรอยละของครอบครัวอุปถัมภ (host family) ใหสําหรับนักศกึษาตางชาต ิ

ครอบครัวอุปถัมภสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ 

จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 10 18.18 
ไมมี 45 81.82 

รวม 55 100.00 

   จากตารางที่ 103  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมคีรอบครัวอุปถัมภ (host 
family) สําหรับนักศึกษาตางชาติ โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 81.82 
   2.9.5 บริการสาธารณะสําหรบับุคลากรของสถาบันการศึกษา 

ตารางที่ 104 จํานวนและรอยละของบริการสาธารณะสําหรับบุคลากรของสถาบันการศึกษา  

บริการสาธารณะ จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 30 61.22 
ไมมี 19 38.78 

รวม 49 100.00 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 104 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการสาธารณะสําหรับ
บุคลากรของสถาบันการศึกษา มีจํานวนคดิเปนรอยละ 61.22 
  2.10  บริการสาธารณะที่ทางสถาบันการศึกษาไดจัดเตรียมไว 
   2.10.1  บริการไปรษณยี 

ตารางที่ 105  จํานวนและรอยละของบริการไปรษณีย  

บริการสาธารณะ จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 26 65.00 
ไมมี 14 35.00 

รวม 40 100.00 

   จากตารางที่ 105  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการไปรษณยีที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้มีจํานวนคิดเปนรอยละ 65.00 
   2.10.2  บริการธนาคาร 

ตารางที่ 106  จํานวนและรอยละของบริการธนาคาร  

บริการธนาคาร  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 21 52.50 
ไมมี 19 47.50 

รวม 40 100.00 

   จากตารางที่ 106  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการธนาคารที่ไดจัดเตรียม
ไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 52.50 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.10.3  บริการขนสงสาธารณะ 

ตารางที่ 107 จํานวนและรอยละของบริการขนสงสาธารณะ  

บริการขนสงสาธารณะ  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 22 52.38 
ไมมี 20 47.62 

รวม 42 100.00 

   จากตารางที่ 107 พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการขนสงสาธารณะที่ได
จัดตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 52.38 
   2.10.4  บริการโรงอาหาร 

ตารางที่ 108  จํานวนและรอยละของบริการโรงอาหาร  

บริการโรงอาหาร  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 38 80.85 
ไมมี 9 19.15 

รวม 47 100.00 

   จากตารางที่ 108  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการโรงอาหารที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 80.85 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.10.5  บริการดานสถานพยาบาล 

ตารางที่ 109  จํานวนและรอยละของบริการดานสถานพยาบาล  

บริการดานสถานพยาบาล จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

รอยละ 

มี 30 69.77 
ไมมี 13 30.23 

รวม 43 100.00 

   จากตารางที่ 109  สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการดานสถานพยาบาลที่ได
จัดเตรียมไว โดยสถาบันการศึกษาในกลุมนี้ มีจํานวนคิดเปนรอยละ 69.77 
   2.11  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษา 
ตารางที่ 110  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ    

นักศึกษาตางชาติ 

นโยบายหรือแผนงานในการขยายการจัดการศึกษา จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

1. การขยายการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 8 
2. เพิ่มเติมและปรับปรุงหลักสูตร 2 
3. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศเพื่อนบาน 2 
4. การขยายจํานวนการรับสมัครนักศึกษาตางชาติ 1 
5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 1 
6. โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1 

รวม 15 

    จากตารางที่ 110  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายหรือแผนงานในการ
ขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติตามนโยบายของรัฐบาลมากที่สุด รองลงมาคือ
นโยบายและแผนงานในเรื่องการเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักสูตร และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร  
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    12.12  กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติที่ทางสถาบันการศึกษาของทานไดจดัขึ้น 

ตารางที่ 111  กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการจัด 
                      การศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ 

กิจกรรม จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 6 
กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม 5 
การจัดหลักสูตรระยะสั้น 3 
การศึกษาดูงาน 2 

รวม 16 

    จากตารางที่ 111  พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีกิจกรรมในดานพัฒนา
คุณภาพการศกึษาเพื่อรองรบัการจัดการศกึษาในดานการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ
สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และการจดัหลักสูตรระยะสั้น ตามลําดับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   ตอนที่ 3  ขอมูลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสถาบันการศึกษาใน
การรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
    3.1  ดานปจจัยภายใน 
     3.1.1  จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 112  จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในการจดัการศึกษาใหแกนกัศึกษาตางชาติ 

จุดแข็ง จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

ภูมิศาสตรและสถานที่ตั้ง 14 
ความพรอมของบุคลากร 12 
ความพรอมของสถานที่ 10 
ช่ือเสียงของสถาบัน 9 
หลักสูตร 8 
การคมนาคม ส่ิงอํานวยความสะดวก 8 
มาตรฐานการศึกษา 8 
ความปลอดภยั 7 
วิสัยทัศน 6 
คาธรรมเนียมการศึกษา 4 
ระบบการบริหารจัดการ 3 
นโยบายของสถาบัน 3 
กฎระเบยีบตาง ๆ  3 
ความพรอมของสื่อการเรยีนการสอน 2 
มีการสนับสนุนจากชุมชน 2 
จํานวนบุคลากร 1 
ความพรอมดานภาษา 1 
มีงบประมาณสนับสนุน 1 
มีความรวมมือระหวางสถาบนั 1 

รวม 103 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

    จากตารางที่ 112 พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจุดแข็งในเรื่องของ
ภูมิศาสตรและสถานที่ตั้งมากที่สุด รองลงมา คือจุดแข็งในเรื่องความพรอมของบุคลากร และ       
จุดแข็งในเรื่องความพรอมของสถานที่ ตามลําดับ 
     3.1.2  จุดออนของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 113  จุดออนของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

จุดออน จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

ขาดงบประมาณ 15 
บุคลากรขาดพื้นฐานภาษาตางประเทศ 10 
ความพรอมของบุคลากร 9 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 6 
ความพรอมของสถานที่ 5 
คาใชจายของนักศึกษา 5 
ความปลอดภยั 4 
ขาดหลักสูตรที่เอื้อตอการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 3 
ขาดนโยบายของสถาบันที่รองรับ 3 
ไมมีหอพัก 3 
ไมมีทุนการศกึษาใหนกัศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 2 
สถานที่ตั้ง , ภูมิศาสตร 2 
ขาดสื่อการเรียนการสอน 1 
เอกสารหลักฐานทางราชการ 1 

รวม 69 

    จากตารางที่ 113 พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีจุดออนในเรื่องของการ
ขาดงบประมาณมากที่สุด รองลงมา คือจุดออนในเรื่องบุคลากรขาดพื้นฐานภาษาตางประเทศ และ
จุดออนในเรื่องความพรอมของบุคลากร ตามลําดับ 
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   3.2  ปจจัยภายนอก 
    3.2.1  โอกาสของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ
โดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 114  โอกาสของสถาบันการศึกษาในการจดัการศึกษาใหแกนกัศึกษาตางชาติ 

โอกาส  จํานวนสถาบันการศึกษา 
(แหง) 

มาตรฐานการศกึษาของสถาบนั 6 
สถานที่ตั้ง , สภาพภูมศิาสตร 6 
การสนับสนุนจากรัฐบาล 3 
การสนับสนนุดานงบประมาณ  3 
การสนับสนนุการจัดการศึกษา 1 
ภาพพจนของประเทศไทย 1 
คาธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสม 1 

รวม 21 

    จากตารางที่ 114  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีโอกาสในเรื่องมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน และสถานที่ตั้ง, สภาพภูมิศาสตร มากที่สุด รองลงมา คือโอกาสในเรื่องการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และการสนับสนุนดานงบประมาณ ตามลําดับ 
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    3.2.2  อุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติโดยเฉพาะนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 

ตารางที่ 115  อุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

อุปสรรค 
จํานวนสถาบันการศึกษา 

(แหง) 
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 13 
ความพรอมดานบุคลากร 4 
ดานการประสานงาน 3 
สถานการณทางการเมืองของไทย 3 
เอกสารหลักฐานทางราชการ 3 
สถานที่ตั้ง , ภูมิศาสตร 2 
การสนับสนุนจากรัฐบาล 2 

ความพรอมของสถานที่ 1 

การใหความสนับสนุนจากหนวยงานทองถ่ิน 1 

หลักสูตร 1 

ความเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของไทย 1 

กฎระเบยีบการขอวีซา 1 

ขาดความพรอมดานวัสดุอุปกรณการศึกษา 1 

รวม 36 

    จากตารางที่ 115  พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีอุปสรรคในเรื่องการขาด
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุด รองลงมา คืออุปสรรคในเรื่องความพรอมดานบุคลากร  
ตามลําดับ 
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมของผูบริหารสถาบันการศึกษาไดใหขอมูล
ในเรื่องปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานดังนี้ 
 1.  ปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหกบันักศึกษาตางชาติ 
 ในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาตอในประเทศไทยนั้น 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดมีการดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาว
ยังไมไดเปนระบบมากนัก จึงพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษากลุมนี้              
อยูพอสมควร โดยผูบริหารสถาบันศึกษาไดใหขอมูลที่สอดคลองกันเกี่ยวกับปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ปญหาในสวน
ของนักศึกษา และปญหาในสวนของสถาบันการศึกษา 
  1.1  ปญหาในสวนของนักศึกษา 
   ปญหาในสวนของนักศึกษาประกอบไปดวยปญหาตาง ๆ ดังนี้ 
    1.1.1  ปญหาในเรื่องภาษาที่ใชส่ือสารในชั้นเรียน 

  ภาษาที่สถาบันการศึกษาของไทยสวนใหญใชในการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาตางชาตินั้น สวนใหญใช ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีเพียงมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
เทานั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอาหรับ ซ่ึงไมวาจะเปนการจัดการศึกษาดวยภาษาใด   
ก็ตาม ภาษาที่ใชส่ือสารในชั้นเรียนยังคงเปนปญหาอุปสรรคสําคัญของนักศึกษา เนื่องจากภาษา
ดังกลาวไมใชภาษาที่นักศึกษาใชอยูเปนประจํา จึงตองมีการสอนภาษาที่แตละสถาบันใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาอยางเขมขน แตวิธีการดังกลาวก็ยังไมไดผลเทาที่ควร มีเพียง
นักศึกษาจากประเทศลาวที่จะมีปญหาดานการสื่อสารในชั้นเรียนที่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร   
นอยกวานักศึกษาจากประเทศอื่น โดยนักศึกษาลาวจะมีทักษะดานการฟงและทักษะการพูด
ภาษาไทยคอนขางดี แตทักษะในดานการอานและการเขียนอาจมีปญหาอยูบาง แตนักศึกษาจาก 
ชาติอ่ืน อาทิ จีน เวียดนาม กัมพูชา และพมา จะมีปญหาดานการสื่อสารดวยภาษาไทยทั้งการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน สวนในหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาจากทุกชาติสวนใหญจะมีปญหาในการสื่อสารดังขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
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  “สวนใหญกลุมนักศึกษาจีนจะยังไมมีความพรอมทางดานภาษามากนัก” (คณบดี    
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2550) 

  “ในการจัดการศึกษาจะพบปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ เร่ืองภาษา นักศึกษา
ตางชาติสวนใหญจะพูดภาษาไทยไมไดเลย และชวงที่นักศึกษาเดินทางเขามาใหม ๆ จะเปนชวง    
ปดเทอม ซ่ึงจะไมมีนักศึกษาไทยอยูที่หอพัก ทําใหนักศึกษาตางชาติไมมีเพื่อนนักศึกษาไทย จึงไม
สามารถฝกฝนการใชภาษาได จะคุยไดแตเฉพาะในชวงกลางวันที่อยูกับพี่เล้ียง ในชวงแรกนักศึกษา
จะมีความรูสึกตางบานตางเมือง ทําใหสวนหนึ่งจะรูสึกอยากกลับบาน” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, 15 พฤษภาคม 2551) 

  “เร่ืองการเรียน เมื่อเริ่มเรียนในเทอมแรกอาจารยจะสอนเปนภาษาอังกฤษรวมกับ
ภาษาไทย เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจมากที่สุด ไมวาจะเปนวิชาเคมี ชีวะ ฟสิกส จะพยายามใช
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยรวมกัน  แตเมื่อเ ร่ิมเทอมที่สองอาจารยจะเนนภาษาไทยมากขึ้น            
โดยอาจจะใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาไทย สําหรับคนที่มี
ความพรอมในแตละภาษาแตก็มีบางคนเหมือนกันที่ไมพรอมเลย” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
   “ในชวงแรกนักศึกษาจะมีปญหาเรื่องของการใชภาษาไทย ซ่ึงถือวาเปนเรื่องปกติ” 
(อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
   “ในการจัดการศึกษา ปญหาสําคัญที่พบคือ เรื่องของการใชภาษา ถึงแมนักศึกษา
จะ เขามาเรียนหนึ่งไดภาคการศึกษาแลวก็ตาม แตก็เหมือนกับคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงคํา 
บางคําเราอาจจะยังไมเขาใจ และในการเขาใจความหมายก็ยังไมชัดเจนเหมือนเจาของภาษาเจาของ
วัฒนธรรม” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สัมภาณ, 24 กันยายน 2550) 
   “นักศึกษากลุมนี้บางคนพูดภาษาไทยไมได  และภาษาอังกฤษก็ไมคลอง 
เพราะฉะนั้นจะมีปญหาในดานการสื่อสาร ปญหาก็คือ เราจะสื่อสารกับนักศึกษากลุมนี้ไดอยางไร 
หรือนักศึกษาจะสามารถเขาใจในเนื้อหาที่สอนไดอยางไร ในบางวิชามีปญหาเรื่องการสื่อสารในชัน้
เรียนคอนขางมาก เพราะอาจารยไมไดสอนเปนภาษาอังกฤษ สวนตัวนักศึกษาเองก็พูดภาษาไทยได
เพียงเล็กนอย” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 
2551) 
    1.1.2  ปญหาในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
    การที่นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอท่ีประเทศไทย นักศึกษาเหลานี้จะตองมาอยู
ในดินแดนที่มีประเพณี และวัฒนธรรม ภาษาที่แตกตางจากประเทศของตน โดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ตองมาอาศัยอยูในประเทศไทยนานถึง 4 ป ทําใหการปรับตัวเปนเรื่องสําคัญ
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สําหรับนักศึกษากลุมนี้เปนอยางมาก โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม    
ซ่ึงเปนประเทศที่ไมมีพรมแดนติดกับประเทศไทย และมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกตางไปจาก      
คนไทยอยางชัดเจน นักศึกษาในกลุมนี้จะปรับตัวไดชากวานักศึกษาจากประเทศลาว พมา และ
กัมพูชา ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ในเรื่องการประกอบกิจวัตรประจําวันชาวจีนเขาจะใชชีวิตแบบเรียบงาย 
ยกตัวอยางเชน ไมคอยรักษาความสะอาด, นิสัยกระโดกกระเดก, ไมเขาแถวเวลาซื้ออาหาร, เวลาเขา
หองน้ําอาจไมปดประตู เปนตน ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงตองสอนและฝกนิสัยของนักศึกษากลุมนี้ 
ไปดวย เพราะฉะนั้นการสอนจ ึงไมใชแคการสอนหนังสือเพียงอยางเดียว จะตองสอนใหนักศึกษา
เหลานี้รูจักวาคนไทยมีบุคลิกนิสัยอยางไร นอกจากนี้ยังตองสอนใหนักศึกษาไทยเขาใจคนจีน 
เพื่อใหนักศึกษาทั้งสองประเทศมีการเรียนรูรวมกัน” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
   “ทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหนักศึกษาตางชาติทราบถึงกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยทําใหนักศึกษาจะมีการปรับตัว ซ่ึงพอปรับตัวไดแลว นักศึกษาเหลานี้จะเปนเหมือน
นักศึกษาไทยที่เรียบรอยมาก แตกตางจากชวงแรกที่เขามาเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นในประเด็น
ดังกลาวนี้รัฐบาลไทยมีความจําเปนตองทราบ” (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 
   “นักศึกษาสวนใหญที่เปนนักศึกษาพมา คอนขางจะอยูเกาะกลุมกัน โดยเฉพาะ
นักศึกษาหญิงจะไมคอยกระจายไปหาเพื่อนคนไทย ทําใหมีปญหาไมคอยไดฝกฝนภาษาไทย และ
ไมมีเพื่อนคนไทย เพราะแทนที่จะกลมกลืนกับคนไทยแตกลับกลายเปนเกาะกลุมกันมากขึ้น 
นักศึกษาไทยบางคนก็ไมเขาใจ ซ่ึงอาจเปนเพราะเงื่อนไขทางประวัติศาสตรสวนหนึ่ง” (หัวหนา
ศูนยพมาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
   “เร่ืองการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สําหรับนักศึกษาลาวและนักศึกษาเขมร   
ไมมีปญหาเรื่องการปรับตัว เพราะเขามีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกับคนไทย แตนักศึกษาเวียดนาม
คอนขางจะมีปญหา สวนนักศึกษาจีนจะปรับตัวไดลําบากในชวงแรก ๆ เชนเดียวกับนักศึกษา
เวียดนาม เนื่องจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรม แตนักศึกษาจีนและนักศึกษาเวียดนาม             
ก็สามารถปรับตัวไดในภายหลัง ซ่ึงอาจเปนเพระความเปนเอเชียเหมือนกัน จึงงายตอการปรับตัว   
เขาหากัน” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
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    1.1.3  ปญหาเรื่องอาหารการกิน 
    ในเรื่องอาหารการกินเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาตางชาติจะตองมีการ

ปรับตัว เนื่องจากวัฒนธรรมดานอาหารการกินของไทยมีความแตกตางจากประเทศเพื่อนบาน 
โดยเฉพาะในเรื่องรสชาติอาหาร คนไทยจะรับประทานอาหารรสเผ็ด ทําใหนักศึกษาตางชาติที่มา
อยูประเทศไทยในชวงแรก ๆ จะมีปญหาในดานการรับประทานอาหารเปนอยางมาก ซ่ึงปญหา
ดังกลาวนี้อาจสงผลเสียตอสุขภาพของนักศึกษา และจะมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาตาม
ไปดวย ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
    “ปญหาอีกอยางหนึ่งคือเรื่องอาหารการกิน เพราะวาคนพมาจะกินอาหารรสชาติ
ตางกับคนไทย บางคนจะกินเผ็ดไมได ซ่ึงพอไมไดทานอาหารก็จะไมมีแรง ทําใหมีผลตอการเรียน 
แตปจจุบันนักศึกษาเริ่มปรับตัวไดมากขึ้นเพราะเริ่มรูจักรับประทานอาหารไทยไดหลายอยาง     
มากขึ้น” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
    “เร่ืองอาหารคอนขางเปนปญหาใหญ เพราะวานักศึกษาตางชาติหลาย ๆ คนจะ
รับประทานอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารถิ่นของจังหวัดสุรินทรไมคอยได เพราะมีรสชาติเผ็ดมาก 
สวนใหญนักศึกษาจะตองปรุงอาหารกันที่บาน” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
  1.2  ปญหาในสวนของสถาบันการศึกษา 
  ปญหาในสวนของสถาบันการศึกษาประกอบไปดวยปญหาตาง ๆ ดังนี ้
   1.2.1  ปญหาในเรื่องหอพัก และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

   จากการใหขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ พบวา ปญหาเรื่องหอพัก      
ไมเพียงพอสําหรับรองรับนักศึกษาตางชาติเปนปญหาสําคัญลําดับแรก ๆ เพราะการดูแลนักศึกษา
ตางชาติในชวงแรกที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยนั้น ทางสถาบันการศึกษาไมสามารถปลอยให
นักศึกษาไปพักอาศัยนอกสถาบันได เนื่องจากนักศึกษายังไมมีความพรอมทางดานภาษาและยังไมมี
ความรูความเขาใจในประเพณี และวัฒนธรรมของไทยทําใหอาจเกิดปญหานักศึกษาไมสามารถดูแล
ตนเองไดดี ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 

   “เร่ืองหอพักกอนหนานี้ทางมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาไปพักหอพักเอกชน แตทาง
หอพักเอกชนไมตองการรับ เพราะวาเด็กพวกนี้มีวัฒนธรรมไมเหมือนกับเรา พูดคุยกันไมรูเร่ือง     
ทางหอพักเอกชนจึงไมใหเขาพัก” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ,   
19 ตุลาคม 2550) 
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   “เนื่องจากหอพักของทางมหาวิทยาลัยจะไมสามารถรองรับนักศึกษาชายได        
ถาหากนักศึกษาชายตางชาติมีจํานวนมาก ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยกําลังวางแผนใหนักศึกษาที่พัก
กับหอพักของมหาวิทยาลัยครบสองเทอมสามารถออกไปพักกับหอพักเครือขายได หอพักเครือขาย
คือหอพักเอกชนที่เขามาทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย จากนั้นเมื่อนักศึกษาอยูครบส่ีเทอม ก็ใหสิทธิ
พักหอพักตาง ๆ ไดตามเสรี แตยังอยูระหวางการพิจารณาวา มหาวิทยาลัยอาจมีความจําเปนตองซื้อ
หรือเชาหอพักเอกชนเพื่อนํามาบริหารสําหรับรองรับนักศึกษาตางชาติ ปจจุบันกําลังอยูในระหวาง
การศึกษาขอดีขอเสีย” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
   “ในการรับนักศึกษาตางชาติ ถามีจํานวนมากกวารอยคนอาจจะเกิดปญหา 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมในหลาย ๆ เร่ือง เชนในเรื่องที่พัก ซ่ึงหอพักของทาง
มหาวิทยาลัยยังมีไมเพียงพอ ถาใหนักศึกษาตางชาติไปพักขางนอก ผูปกครองอาจไมสบายใจ ทาง
มหาวิทยาลัยจึงจํากัดจํานวนในการรับ” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ,     
7 พฤษภาคม 2551) 
   “ปจจุบันหอพักนักศึกษาตางชาติยังสรางไมเสร็จ อีกประมาณ 30 - 40 เปอรเซ็นต
จึงจะแลวเสร็จ เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีภาระที่จะตองคอยดูแลนักศึกษาตางชาติที่ตอง
กระจัดกระจายอยูตามบานพักนอกมหาวิทยาลัย” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
   1.2.2  ปญหาความพรอมทางดานภาษาของอาจารยผูสอน 

   จากผลการศึกษาพบวา ในการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาตางประเทศนั้นไมได
เปนเฉพาะนักศึกษาตางชาติเทานั้นที่มีปญหาเรื่องการสื่อสารในชั้นเรียน ในสวนของอาจารยผูสอน
ก็มีปญหาดังกลาวนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากคณาจารยสวนหนึ่งไมไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอนนักศึกษาต างชาติ  สวนหนึ่ งไมสามารถสอนดวยภาษาต างประเทศได  ทําให
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดวยภาษาตางประเทศจะตองประสบปญหาความ
ยากลําบากในการแสวงหาอาจารยที่มีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชา และสามารถถายทอด
เปนภาษาตางประเทศไดดวย ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ปญหาสําคัญประการหนึ่งอยูที่อาจารยผูสอน เพราะการไปสอนที่ฮานอยประเทศ
เวียดนาม ถาไปสอนใหกับชาวตางชาติจะไมมีปญหา เนื่องจากใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง แตถา
เปนการสอนใหชาวเวียดนามที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ไมสามารถสื่อสารได ทําให           
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางได จําเปนตองใชภาษาเวียดนามเปนภาษากลางใน       
การสอน ทําใหจํานวนอาจารยที่สามารถสอนไดคอนขางมีจํากัด” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550) 
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   “ปญหาสําคัญคือเร่ืองทักษะการใชภาษาในการสอนภาษาของอาจารย ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยจะใชภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยในการสอนจะทําไดคอนขางลําบาก จะใช
ภาษาอังกฤษอาจารยสวนหนึ่งก็ไมถนัดที่จะสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ นักศึกษาก็ไมถนัดในการฟง
ภาษาอังกฤษ หรือจะสื่อสารดวยภาษาหลักของนักศึกษา ดวยทางอาจารยผูสอนก็ยังสื่อสารไมได 
ตัวอยางเชน นักศึกษากัมพูชาจะสามารถฟงพูดภาษาไทยไดนิดหนอย นักศึกษาลาวไมคอยมีปญหา
เพราะสามารถฟงภาษาไทยไดเขาใจ สวนนักศึกษาจีนจะมีปญหาเพราะในชวงแรก ๆ จะสื่อสารได
เฉพาะภาษาอังกฤษ” (หัวหนาศูนยวิ เทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร , สัมภาษณ ,                  
8 พฤษภาคม 2550) 
   “ความพรอมที่จําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมคือความพรอมของบุคลากรในภาค      
การสอน เมื่อทําหลักสูตรนานาชาติขึ้นมา ส่ิงที่ยากลําบากคือการเตรียมอาจารยที่จะมาสอนวิชา
พื้นฐานทั่วไป สมมติวาในการสอนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือวิชาไอทีใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจะหาอาจารยคนไทยหรืออาจารยตางชาติที่จบทางดานคณิตศาสตรและ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสอนจะหาไดคอนขางยาก ซ่ึงวิชาพื้นฐานทั่วไปนั้นสําหรับใน
หลักสูตรปริญญาตรีมีมากถึง 30 - 40 หนวยกิต ทําใหการหาอาจารยผูสอนในรายวิชาพื้นฐาน
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรที่สามารถใชภาษาตางประเทศในการสอน จะหา
ไดคอนขางลําบากกวาการหาอาจารยที่สอนในรายวิชาที่เปนวิชาเอก ทําใหทางมหาวิทยาลัยยังไมมี
ความพรอมในดานบุคลากรเทาที่ควร” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลาม, สัมภาษณ,   
28 พฤษภาคม 2551) 
   1.2.3  ปญหาความพรอมทางดานภาษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   ในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาตินั้น บุคลากรในสายสนับสนุน
วิชาการ มีความจําเปนตองมีความพรอมทางดานภาษาเชนเดียวกับบุคลากรในสายอาจารย เนื่องจาก
บุคลากรเหลานี้เปนผูที่จะตองใหบริการและคอยอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ ไมวาจะ
เปนในเรื่องชีวิตความเปนอยู การติดตอราชการ การลงทะเบียนเรียน เปนตน ดังขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ในเร่ืองการใชภาษาของเจาหนาที่นั้นคอนขางมีปญหามาก ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยก็
พยายามพัฒนาบุคลากรในสวนนี้ ตัวอยางเชน บุคลากรที่มาทํางานตรงนี้ตองพูดภาษาอังกฤษเกง 
มหาวิทยาลัยตองมีส่ิงจูงใจ เชน เงินเดือน แตเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไมสามารถใหเงินเดือนใน
อัตราที่สูงได เพราะอัตราเงินเดือนจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้นบุคลากรในสวนนี้จะไดรับ
โอกาสในการศึกษาตอโดยได รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อ เปนการจูงใจ” (คณบดี                  
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2550) 
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   1.2.4  ปญหาการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบาน 
   การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบานเปน

อีกหนึ่งปญหาสําคัญ เนื่องจากหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาสวนใหญใชอยูในปจจุบัน เปนหลักสูตร
ที่จัดทําขึ้นภายใตบริบทของสังคมไทย และเพื่อรองรับความตองการในการพัฒนาประเทศไทย    
โดยไมไดมีการพิจารณาถึงบริบทของสังคมและความตองการในการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน 
ดังนั้นหากประเทศไทยตองการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานใน
อนาคตจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหครอบคลุมถึงบริบทของการพัฒนาในระดับภูมิภาค     
ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “ในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
เพื่อนบานนั้น หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันยังไมไดมีการปรับปรุงอยางจริงจัง มีการปรับปรุงเพียง
บางสวน และการปรับปรุงดังกลาวยังไมไดทําอยางเปนทางการ ถาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมมากขึ้นก็นาจะเปนการดีสําหรับนักศึกษาตางชาติ แตในปจจุบันนี้การจัดการศึกษาให
นักศึกษาตางชาติทางมหาวิทยาลัยยังใชหลักสูตรเดียวกับนักศึกษาไทย ไมไดมีการสรางหลักสูตร
พิเศษขึ้นมาตางหาก” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ,                 
8 พฤษภาคม 2551) 
   1.2.5  ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาของไทย กับหนวยงาน
ของประเทศเพื่อนบาน 

   จากการศึกษาพบวา ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาของไทย
กับหนวยงานของประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะในประเทศที่ไมไดมีขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางกันจะคอนขางมีปญหาในเรื่องการประสานงาน ตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศ
พมาที่ไมไดมีขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของไทย นอกจากนี้ระบบราชการของ
ประเทศพมายังมีความซับซอนมาก ทําใหการประสานงานระหวางกันเปนไปดวยความลาชากวา
ปกติ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 

   “ปญหาอุปสรรคเริ่มมีตั้งแตการคัดเลือกนักศึกษา เพราะทางการของประเทศพมา
ดําเนินการลาชาไป 1 ป เนื่องจาก ทางการพมาไมเรงรัดที่จะดําเนินการ ใชเวลา1 ปจึงสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาได งบประมาณในสวนนี้จึงลาชาไป 1 ป” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551) 
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   “ระบบราชการของพมาไมมีความแนนอน การติดตอประสานงานทําไดคอนขาง
ยาก และยังมีความละเอียดออนทางดานการเมือง และการประสานงานกับฝายความมั่นคงระหวาง 
ถึงแมในปจจุบันประเทศไทยจะเปดกวาง แตทางการพมายังไมคอยเปด” (ผูอํานวยการศูนย
อุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 

 1.2.6  ปญหาความเขาใจและทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษา 
   ปญหาความเขาใจและทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ง
ความเขาใจในเรื่องความคิด และพฤติกรรมของนักศึกษาตางชาติ ทั้งความเขาใจในเรื่องความคิด 
และพฤติกรรมของนักศึกษาตางชาติ รวมทั้งความเขาใจในเรื่องที่ เกี่ยวของกับเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร ถือเปนอีกหนึ่งปญหาที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “การที่ทางมหาวิทยาลัยจะทําใหอาจารย และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเขาใจ
นักศึกษาที่ไมใชคนไทยเปนสิ่งที่ยาก เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงพยายามปรับความคิดของ
ผูบริหารโดยการจัดหลักสูตรการสรางความเขาใจประเทศเพื่อนบานใหกับผูบริหาร เชนจะติดตอ
กับประเทศลาว จะตองเขาใจวาประเทศลาวเปนอยางไร คนลาวมีวิธีคิดอยางไร ส่ิงเหลานี้ระดับ
ผูบริหารตองเขาใจ สวนระดับอาจารยนั้นคอนขางยากที่สุด เพราะอาจารยไทยสวนใหญคุนเคยกับ
การสอนนักศึกษาไทย โดยการสอนนักศึกษาไทยจะเปนแบบสบาย ๆ นักศึกษาเขาหองเรียนสาย 
ออกจากหองเรียนเร็ว ไมคอยสนใจทําการบาน แตสําหรับนักศึกษาจีนไมเปนเชนนั้น นักศึกษาจีน
มักจะเขาเรียนกอนเวลา และถาอาจารยสอนไมเต็มที่หรือไมตั้งใจสอน นักศึกษาจีนจะมีความรูสึก
ไมดีกับอาจารยในประเด็นนี้จะตองมีการทําความเขาใจกับอาจารยผูสอนใหชัดเจน” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
   “ปญหาที่เกิดขึ้นในปแรกคือ ปญหาความไมเขาใจของอาจารยที่มีความคิดวา เหตุ
ใดจึงตองใหทุนชวยเหลือชาวตางชาติ ทั้งที่ประเทศไทยยังมีคนที่ตองการทุนการศึกษาอยูอีกมาก  
แตอธิการบดีไดอธิบายใหสภาอาจารยเขาใจวา ถาทําใหประเทศเพื่อนบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ส่ิงแวดลอมของประเทศเราก็จะดีตามไปดวย เพราะฉะนั้นโครงการหรือนโยบายการใหความ
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบานนี้จึงเปนที่ยอมรับของสภาอาจารย” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
   “นักศึกษาไทยบางคนไมเขาใจ เมื่อไมเขาใจทัศนคติที่ไมดีก็เกิดขึ้น อาจเปนดวย
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร แตในสวนของเปนนักศึกษาพมาจะไมคิดเรื่องนี้ แตจะเปนเรื่องเงื่อนไข
ทางอาณานิคมมากกวา” (หัวหนาศูนยพมาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ,        
15 พฤษภาคม 2551) 
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   “จําเปนจะตองมองภาพใหมทั้งหมด ใหมองเพื่อนบานของเราเหมือนกับเปน   
ญาติมิตร ไมใชมองแตวาเขาจะมากอบโกย ซ่ึงการคิดเชนนี้เปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง” (รอง
อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา, สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2551) 

   1.2.7  ปญหาชวงเวลาการเปด - ปดภาคการศึกษาของไทยไมตรงกับประเทศ  
เพื่อนบาน 

   ปญหาชวงเวลาการเปด - ปดภาคการศึกษาของไทยไมตรงกับประเทศเพื่อนบาน 
ซ่ึงสงผลตอชวงเวลาในการเปดรับนักศึกษาที่ไมสอด คลองกับกําหนดการของนักศึกษาจากบาง
ประเทศที่มีความสนใจในการเขามาศึกษา ทําใหนักศึกษาในกลุมนี้พลาดโอกาสในการเขามาศึกษา
ตอในประเทศไทย ดังนั้นในการประสานงานเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอระหวาง
มหาวิทยาลัยของไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความจําเปนตองปรับชวงเวลาการรับสมัครใหมี
ความยืดหยุน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
   “นอกจากระเบียบการเปด - ปดภาคการศึกษาที่แตกตางกันแลว มหาวิทยาลัย จะ
ทําอยางไรถามีความแตกตางกันในหลายประเทศ อยางเชนกับประเทศเกาหลีมีเราการปรับ         
ภาคเรียนที่ 1 ใหตรงกันทําใหสามรถรับนักศึกษาไดงาย ในสวนนี้ไมนาจะใชปญหาของประเทศ 
เพราะเปนปญหาที่ระเบียบของมหาวิทยาลัยไดกําหนดไววาถานักศึกษามาสมัครหลังจากเปดภาค
การศึกษาไปแลวจะไมสามารถรับเขาเรียนได  ขณะนี้ไดมีการทําเรื่องเสนอขึ้นไปยังสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแกไข โดย English Program อาจมีการปรับชวงเวลาการเปดเรียนใหตรง
กับของนานาประเทศ (รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ,   
17 ตุลาคม 2550) 
 2.  ปญหาในดานการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 ผลการศึกษาขอมูลจากผูบริหารสถาบันการศึกษาพบวา ปจจุบันในการจัดการศึกษา
ใหกับนักศึกษาตางชาตินั้นสวนใหญทางสถาบันการศึกษาแตละแหงจะเปนผูดําเนินการเอง         
โดยภาครัฐไดดําเนินการเฉพาะในสวนของการกําหนดนโยบายใหแกสถาบันการศึกษาเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ การติดตอประสานงานกับหนวยงานในตางประเทศ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ในตางประเทศเพื่อแนะนําสถาบันการศึกษาและหลักสูตร และการจัดสรรทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาตางชาติ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการจัดสรรการศึกษาจากกระทรวงการ
ตางประเทศ ซ่ึงจากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมหาวิทยาลัยของไทยเปนศูนยกลางทาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน และนโยบายนี้สอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจชายแดน       
ทางมหาวิทยาลัยจึงไดเสนอโครงการขึ้นไป กระทรวงการตางประเทศก็ไดจัดงบประมาณมารองรับ 
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เนื่องจากโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหไทยเปนศูนยกลางทาง
การศึกษาของกลุมประเทศเพื่อนบาน ความพิเศษของทุนที่ทางประทรวงตางประเทศจัดใหนี้คือ    
ไมมีเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากผูที่ไดรับทุนจะตองเปนขาราชการของประเทศที่ไดรับทุนเทานั้น 
นอกจากนี้ภาครัฐยังไดสนับสนุนงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจชายแดนมาใหอีก 4 โครงการ 
ตัวอยางโครงการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักความสัมพันธตางประเทศใหทําการสอนภาษาไทยใหกับบุคลากรทางการศึกษา
ของประเทศเพื่อนบานที่อยูตามรอยตะเข็บชายแดน  โดยมีงบประมาณให 150,000 บาท” 
(ผูอํานวยการศูนยอุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 
2551) 
 “ทางภาครัฐสวนใหญชวยในการสนับสนุนความคิด  และชวยประสานงานบาง เชน    
การจัดไปเดินสายประชาสัมพันธที่หนานหนิง โดยสถาบันการศึกษาใดที่ตองการเขารวม ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะชวยประสานงานให แตในการสนับสนุนในเรื่องที่เปน
หลักการหรือเปนระบบ นั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังไมคอยไดรับ แตในโลกของความ
เปนจริงแตละมหาวิทยาลัยจะตองชวยเหลือตัวเองอยูแลวจนเปนเรื่องปกติ ซ่ึงในปจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยก็ยืนอยูในสถานะนั้นอยูแลว จึงไมไดวิตกกังวลในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐ” 
(อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550) 
 “ในเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นยังมีไมมากนัก เนื่องจากทุกอยางตองเปนไปตาม
ระบบ เชน กอนนักศึกษาตางชาติเดินทางเขามาจะมีหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยวารับเขา
ศึกษา มีประกาศของทางมหาวิทยาลัย และมีหนังสือแจงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เปนเอกสารทั้งหมด
ที่นักศึกษาจะตองไปยื่นตอสถานกงศุล สวนกรณีของนักศึกษากัมพูชาเมื่อเขามาก็ตองพาไปรายงาน
ตัวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองทัพนอย ที่จังหวัดสุรินทรจะมีกองทัพนอยของกองทัพภาคที่ 2 
ที่คอยดูแลเรื่องชาวตางชาติ รวมถึงทางตํารวจตรวจคนเขาเมือง ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ
ตามระเบียบ โดยไมมีขอยกเวน เมื่อนักศึกษาตางชาติเหลานี้เขามาทางสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จะมีทุนให แตทางมหาวิทยาลัยตองทําเรื่องขอไป เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาจาก
ประเทศเพื่อนบาน” (หัวหนาศูนยวิ เทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร , สัมภาษณ ,                  
8 พฤษภาคม 2551) 
  “เนื่องจากเราเปนมหาวิทยาลัยเอกชนจึงไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
การชวยเหลือสวนใหญของภาครัฐจะเปนเฉพาะในเรื่องการใหการยอมรับ การพิจารณาหลักสูตร 
และการเปดโอกาสใหมีการรับนักศึกษาตางชาติ เขามาเรียน  เพราะทุกภาคการศึกษาทาง
มหาวิทยาลัยตองรายงานใหกับทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบวา  ทาง
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มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนจํานวนเทาไหร การสนับสนุนจากภาครัฐอีกประการ
หนึ่งคือ ในเรื่องการเขาออกประเทศของนักศึกษา ซ่ึงในเรื่องการตรวจคนเขาเมืองก็มีความสําคัญ
มาก เพราะนักศึกษาตองใชชีวิตอยูในประเทศไทยถึง 4 ปในระดับปริญญาตรี และ 2 ป ในระดับ
ปริญญาโท ทําใหตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเขาออกประเทศ ซ่ึงใน
สวนนี้ถือไดวาตั้งแตรับนักศึกษาตางชาติเขามาในรุนแรกจนถึงปจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยไดรับการ
สนับสนุนในเรื่องความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานตรวจคนเขาเมืองเปนอยางดี” 
(คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
  “ทางกระทรวงเคยใหการสนับสนุนโดยการจัดกิจกรรมเดินสายประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยหลักสูตรที่ประเทศจีน 1 ครั้ง” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ,     
18 ตุลาคม 2550) 
 ปญหาในดานการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมในการเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดนั้น ผูบริหารสถาบันการศึกษาไดใหขอมูลวา      
ในสวนของภาครัฐควรใหการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในหลาย ๆ เร่ือง เพื่อใหสถาบันการศึกษา
ของไทยมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ ไมวาจะเปนในเรื่องของการ
สนับสนุนดานงบประมาณ การสรางความชัดเจนในดานนโยบายและยุทธศาสตร การจัดสรร
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ การเสริมสรางความเขมแข็งและความคลองตัวในการ
บริหารงานใหกับสถาบันการศึกษา  และการสนับสนุนให เกิดการประสานงานระหวาง
สถาบันการศึกษาเพื่อใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เปนตน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้
  2.1  ปญหาการสนับสนุนในดานงบประมาณ 
  จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถาบันการศึกษาสวนใหญไดใหขอมูลวา งบประมาณ
สําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถาบันการศึกษา เชน อาคารเรียน หองสมุด หอพัก ฯลฯ
ยังไมเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การปรับปรุงการจาย
คาตอบแทนเพื่อสรางจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาสูระบบการศึกษา ดังขอมูลจาก
ผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ระบบการจายคาตอบแทนตองแตกตางไปจากเดิม รัฐบาลควรมีงบประมาณเขามา
ชวยสนับสนุนในสวนนี้ ซ่ึงปจจุบันนี้ยังไมมี รัฐบาลจะตองเขามาชวยเหลืออยางจริงจังมากกวานี้ 
เพราะลําพังจะใหมหาวิทยาลัยแตละแหงดําเนินการเองคงไมสามารถทําใหสําเร็จไดทั้งหมด” 
(คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2550) 
  “รัฐบาลเพียงแตใหงบประมาณสนับสนุนและเขามาชวยเฉพาะโปรเจ็คพิเศษก็นาจะ
เพียงพอ” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2550) 
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  “ตอนนี้ที่ตองการมากที่สุดคือ วิทยาเขตมีพื้นที่อยูแลว 6,000 ไร ถาตองการให        
ทุกอยางเปน International Collage จะตองมีตึกเรียน และมีอุปกรณเทียบเทากับทางประเทศในแถบ
ตะวันตก ทางมหาวิทยาลัยมีที่ดินสําหรับสรางหอพักอยูแลว แตขาดงบประมาณที่จะนํามาสราง 
และถาเปดสอนในแบบ International Collage อัตราคาตอบแทนตองเปนอัตราที่สูงขึ้นเพื่อดึงคน  
เกง ๆ เขามา เมื่อเปนเชนนี้จะสามารถแขงขันกับประเทศตะวันตกได ซ่ึงหากรัฐบาลใหงบราชภัฏ
เชียงใหมมา 1,000 ลานบาท จะสามารถทําใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษาได”         
(รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, สัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2550) 

  “ส่ิงที่ตองการสนับสนุนเพิ่มเติมจริง ๆ จากภาครัฐคือทุน ถาจะจัดการศึกษาสําหรับ
ประเทศเพื่อนบาน หากมีงบประมาณเขามาใหทางมหาวิทยาลัยก็สามารถจัดไดหมด” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551) 
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดรับงบประมาณมา 251 ลานบาท สวน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับงบประมาณ 600 ลานบาท ทั้ง ๆ ที่จํานวนนักศึกษานอยกวา 
มหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบในดานบุคลากรจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรีของทานสุรยุทธให
อัตรากําลังเฉพาะแกมหาวิทยาลัยของเรา 363 อัตรา ภายใน 3 ป คือป พ.ศ. 2551 - 2553 ในป       
พ.ศ. 2551 จะใหจํานวน 1 ใน 3 คือ 121 อัตรา ปพ.ศ. 2552 ให 121 อัตรา และปพ.ศ. 2553 ใหอีก 
121 รวมเปน 363 อัตรา ทําใหมหาวิทยาลัยไมไดบุคลากรเพิ่มแตพอถึงป พ.ศ. 2551 กลับไมมี
งบประมาณ ก็เลยไมไดใหงบประมาณมาแมแตคนเดียว ทําใหทางมหาวิทยาลัยจําเปนตองเอาเงินที่
พอมีอยูนํามาจางอาจารยมาสอน ซ่ึงไมสามารถจางในอัตราเงินเดือนที่สูงได  ดังนั้นคนที่มี
ความสามารถจึงไมมาอยูที่นี่ เพราะฉะนั้นส่ิงที่ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนคงมีเฉพาะในเรื่อง
งบประมาณ หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเองในการจัดทํายุทธศาสตร และกําหนด   
กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนเอง” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ,        
7 พฤษภาคม 2551) 
  “ควรจะมีเงินทุนสนับสนุนหรือมีมาตรการตาง ๆ ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ซ่ึง
เปดรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น เชน เปลี่ยนรูปแบบการใหทุนเปนการจัดสรร
งบประมาณลงมาตามสัดสวนของนักศึกษา เพราะทางมหาวิทยาลัยไดจัดสงขอมูลไปตลอดวามี
นักศึกษาจากประเทศลาวกี่คน จากประเทศกัมพูชากี่คน ทางกระทรวงอาจใหการสนับสนุนในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอน โดยงบประมาณอาจเปนงบประมาณพิเศษสําหรับโครงการ” (หัวหนา
ศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
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  “ควรมีงบประมาณแตละโครงการแบบเบ็ดเสร็จ และมีความคลองตัวในการใชจาย 
รัฐบาลตองมีงบพิเศษใหมา เพราะงบประมาณปกติมีไมมีมากพอ หากตองการใหทางมหาวิทยาลัย
เปนศูนยกลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานนั้นจําเปนตองมีโครงการพิเศษ เชน การจัดตั้ง
เปนโครงการเศรษฐกิจชายแดน แลวจัดสรรงบประมาณใหในแตละโครงการยอย หรือในการที่จะ
พัฒนาการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหแกประเทศเพื่อนบาน เพื่อนํามาสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น งบประมาณทั้งหมดที่ตองใชมีจํานวนเทาใดและในสวนของการ
จัดการศึกษาทางดานการเกษตรใหแกประเทศเพื่อนบานตองใชเทาใด” (ผูอํานวยการศูนยอุดมศึกษา
แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
  2.2  ปญหาในดานความชัดเจนของนโยบายและ ยุทธศาสตร  

  สําหรับปญหาความชัดเจนของนโยบายและยุทธศาสตร ผูบริหารสถาบันการศึกษา
สวนใหญไดใหขอมูลวา แมวาภาครัฐจะมีนโยบายในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน แตนโยบายดังกลาวยังขาดความชัดเจนและระบบการศึกษา 
ของไทยยังขาดความเปนเอกภาพ ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 

  “ระบบการศึกษาของไทยควรมี เอกภาพ  ปจจุบันนี้ แม ว าการศึกษาทั้ ง ใน
ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา จะขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ แตการทําให
สถาบันอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนหนึ่งเดียวกันนั้น ในประเทศเรายังขาดอยูอีกมาก ดังนั้น
ภาครัฐควรเริ่มเอาจริงเอาจัง  แลวคอยลงไปสูระดับลาง นั่นคือการทําใหระบบการศึกษามีเอกภาพ
ตองเริ่มตั้งแตระดับนโยบายมากอน” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ, 
19 ตุลาคม 2550) 
  “ประเด็นสําคัญคือ ตองมีนโยบาย มียุทธศาสตร และเชื่อมโยงใหเห็นผล สวนใหญ
มักจะมีนโยบาย มีแผน แตไมมีการเชื่อมโยงกัน ซ่ึงจริง ๆ แลวควรตองมีการเชื่อมโยงใหเห็นผล
ชัดเจน โดยสวนใหญมักจะการกําหนดนโยบายและแผนในลักษณะที่วา ตองมีการ PDCA แตความ
เปนจริงไมมี เพราะในแตละปก็ตั้งงบประมาณไปและใชไปตามนั้น” (รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2550) 
  “รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจน โดยจะตองมีหลักสูตรที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เชน การมี
นโยบายสนับสนุนใหประเทศเพื่อนบานปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม     
ของไทย ควรที่จะมีการเพิ่มบุคลากรทางการเกษตร และเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวของตามบริบทหรือ
ตามความตองการของประเทศเพื่อนบาน” (ผูอํานวยการศูนยอุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2551) 
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  2.3  ปญหาในดานการจัดสรรทุนใหแกนักศึกษา 
  จากการศึกษาพบวา ปจจุบันสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดมีการจัดสรรทุนการศึกษา

ใหแกนักศึกษาตางชาติจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงดูดใหนักศึกษา
จากประเทศเพื่อนบานเขามาศึกษาตอ ซ่ึงสถาบันการศึกษาสวนใหญตองการใหภาครัฐเขาไป
สนับสนุนในดานทุนการศึกษาแกนักศึกษาในกลุมนี้ 
   “การจัดการศึกษาใหนักศึกษาตางชาติควรเริ่มจากการใหทุนการศึกษา แตควรยกเลิก
การใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนไดงายและควรใหทุนในการเตรียมความพรอมนักศึกษาให
สามารถใชภาษาไดอยางจริงจัง” (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สัมภาษณ,      
19 ตุลาคม 2550) 
  2.4  ปญหาในการเสริมสรางความเขมแข็งและคลองตัวในการบริหารงานใหกับ
สถาบันการศึกษา 

  ในการ เสริ มสร า งความ เข มแข็ งและคล อ งตั ว ในการบริห ารง านให กั บ
สถาบันการศึกษา ผูบริหารสถาบันศึกษาไดใหความเห็นวา ในการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานนั้น ภาครัฐจําเปนตองมีการเสริมสรางความเขมแข็ง
และความคลองตัวทางดานการบริหารแกสถาบันศึกษา เชน ในเรื่องของการปรับกฎระเบียบตาง ๆ  
ใหมีความยืดหยุน ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 

  “หากภาครัฐตองการสนับสนุนในเรื่องนี้ ประเด็นที่เปนเงื่อนไขสําคัญคือเร่ืองกลไก
การกํากับตาง ๆ ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวาระบบการศึกษาของประเทศไทยจะสามารถเปดกวางไดนั้น 
กฎเกณฑตาง ๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนใหเกิดความยืดหยุน บางเรื่องตองทําความเขาใจวานี่เปนกลุม
ที่มีความหลากหลาย ซ่ึงอาจไมตองเขมงวดตามเกณฑ ดังนั้นภาครัฐควรทําหนาที่ในฐานะ       
หนวยประสานงานกลางที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับรัฐ และดําเนินการเพื่อไมใหเกิดปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ ขึ้นเทานั้น” (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550) 
  “ทางมหาวิทยาลัยไมตองการใหมาสนับสนุนทางตรง ตองการใหดูแลมหาวิทยาลัยให
สามารถยืนอยูได เพราะฉะนั้นถามีน้ํามีปุยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลผลิตที่เปน
นักศึกษาตางชาติจะอุดมสมบูรณ แตทางมหาวิทยาลัยไมไดตองการใหภาครัฐมาชวย แคเพียงเรื่อง
น้ําปุยสําหรับใสใหตนไมใน และปจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ตองหาน้ําหาปุยเอง นั่นคือทาง
มหาวิทยาลัยไมตองการใหภาครัฐสนับสนุนแคการใหทุนนักศึกษาตางชาติโดยตรง หรือแคในเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ แตหากภาครัฐไดมีการดูแลมหาวิทยาลัยใหดีแลว การดึงนักศึกษาตางชาติ
เขามาศึกษาหรือการหลอเล้ียงนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัยจะทําไดโดยปริยาย” (อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2551) 
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  2.5  ปญหาเรื่องกฎระเบยีบในการเขาเมืองของนักศึกษาตางชาติ 
  จาการศึกษาพบวา ในการเดินทางเขามาประเทศไทยเพื่อมาศึกษาตอของนักศึกษา

ตางชาตินั้น นักศึกษาจะตองผานกระบวนการตรวจสอบในหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง ขั้นตอนการตรวจสอบจากเจาหนาที่ฝายปกครอง และขั้นตอนการตรวจสอบจาก
ฝายความมั่นคง ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากและความซ้ําซอนในการปฏิบัติ และยังเปนภาระของ
สถาบันศึกษาในการดูแลนักศึกษา ดังขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
  “ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกแลว 
เทอมหนาก็สามารถพักการเรียนชั่วคราวได นักศึกษามีสิทธิเที่ยวไปในที่ตาง ๆ ภายในประเทศแลว
คอยกลับมาเรียนอีกครั้ง ถานักศึกษาหายตัวไปเลยทางสถาบันศึกษาจะแจงไปทางตํารวจตรวจคน
เขาเมืองวาคนนี้ไมใชนักศึกษาแลว ทางตํารวจตรวจคนเขาเมืองก็จะอายัดวีซา แตทางการของไทย
ไมทําอยางนั้น จะดวยความไมไวใจหรืออยางไรไมทราบ แตที่มหาวิทยาลัยทางตํารวจตรวจคนเขา
เมืองไดชวยอํานวยความสะดวกให แตทําใหไดเฉพาะในสวนที่เปนไปตามกฎหมาย แตกฎหมาย
ของประเทศไทยก็ไมเอื้อเพราะยังไมไดมีการแกไขในขอกฎหมายในสวนนี้” (ผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, สัมภาษณ, 3 ตุลาคม 2550) 
  “ทางมหาวิทยาลัยตองการใหหนวยงานของจังหวัดเขามารวมมือกับภาคการศึกษา 
เพราะที่ผานมาไมวาทางมหาวิทยาลัยจะทําอะไรทางจังหวัดมักไมคอยใหความสําคัญเทาที่ควร      
ซ่ึงการจะเปนศูนยกลางทางการศึกษาไดหนวยงานดานการศึกษากับหนวยงานดานการปกครองตอง
รวมมือกัน เชน ระเบียบการเขาเมืองของนักศึกษาตางชาติที่ตองไปรายงานกับผูวาราชการจังหวัด 
และตองรายงานตัวกับแมทัพภาค นาจะมีความคลองตัวมากกวานี้ รวมถึงการดําเนินการอื่น ๆ       
ในเรื่องการรับนักศึกษาตางชาติเขามา ควรมีชองทางที่ทําใหนักศึกษาไมตองผานขั้นตอนที่ยุงยาก
ซํ้าซอน” (หัวหนาศูนยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 2551) 
  2.6  ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันศึกษาเพื่อใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน 

  จาการศึกษา พบวา ในปจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแหงมีการดําเนินการเพื่อรับ
นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตออยางจริงจัง แตสวนใหญเปนการดําเนินการโดยลําพังของแตละ
มหาวิทยาลัย ยังไมไดมีการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันขาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหการบริหารงานขาดเอกภาพ และประสิทธิภาพ รัฐควร
พยามใหสถานศึกษามีความรวมมือกัน แทนที่จะเปนการแขงขันการรับนักศึกษา ดังขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญดังตอไปนี้ 
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รายงานฉบับสมบูรณ : การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

  “ภาครัฐพยายามที่จะใหการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติเปนเรื่องของการแบงปน 
ตัวอยางเชน  มหาวิทยาลัยที่อยูตางจังหวัดไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ควรมีการแบงปนหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกัน คืออยาให
สถาบันการศึกษาของรัฐนั้นปดตัวเองมากเกินไป โดยไมยอมใหเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของภาครัฐ และพยายามที่จะใหเฉพาะคนของภาครัฐเทานั้นเขาไปรวมในการจัดการ 
อยากใหมีการแบงปนทรัพยากร แบงปนหลักสูตร แบงปนอาจารย หรือแมแตการแบงปนนักศึกษา 
ซ่ึงตรงนี้จะทําใหสถาบันการศึกษาของไทยเกิดความเขมแข็งไดเปนอยางดี (คณบดีคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2551) 
  “สถาบันการศึกษาตองมีการรวมตัวกันในเรื่องการประชาสัมพันธ และควรมี
หนวยงานที่ทําหนาที่ในการทําตลาดทางการศึกษา หรืออาจอยูในรูปของตัวแทน แตขอเสียของการ
ใชตัวแทนคือ  ไมคอยคัดเลือกผู เ รียน  ดังนั้นอาจมีหนวยงานเขาไปทําโปรแกรมรวมกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ซ่ึงขอดีคือ จะมีการคัดเลือกผูเรียน สรางเครือขาย เพราะโดยปกติ
นักศึกษาที่เขามาเรียนในประเทศไทยจะเปนประเภทตางคนตางมา ซ่ึงตางจากประเทศออสเตรเลียที่
จะมีศูนยกลางในการประสานงาน” (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สัมภาษณ, 
26 กันยายน 2550) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานตามที่ไดเสนอผลการศึกษา
ทั้งหมดในบทที่ 4  สามารถสรุปผลการศึกษาไดโดยลําดับดังนี้ 
 1.  การพัฒนาตัวช้ีวดัเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ
รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพือ่นบาน 
 2.  การวิเคราะหความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการดําเนนิงานเพื่อรองรับ
นโยบายการพฒันาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 3.  การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศนูยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการ
รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศ 
เพื่อนบาน 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปในประเด็นสาํคัญไดดังนี ้
 1.  จุดเร่ิมตนและพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางชาติของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
 จากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติในประเทศไทยมีจุดเริ่มตน
มาเปนระยะเวลายาวนาน โดยสวนใหญเริ่มขึ้นในสถาบันการศึกษาที่อยูใกลกับชายแดนที่ติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน สวนการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติในระดับอุดมศึกษานั้นไดเริ่มขึ้น
อยางจริงจังในสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย
สถาบันการศึกษาเหลานี้มีการประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนอยางเปนรูปธรรม
ผานทางเครือขายขององคการทางศาสนา ตอมาการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติไดเร่ิมขยาย
เขาสูสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยเริ่มจากการดําเนินนโยบายทางการทูตที่มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ และพัฒนาประเทศเพื่อนบาน 
 การจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติของประเทศไทยในปจจุบันมีรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ประกอบดวย 

 



รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
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  1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติดวยหลักสูตรภาษาไทย  
  1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติดวยหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ  
  1.3  การจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาหลักสูตรใหมีความเปนเอกลักษณตามความ
ตองการของนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน  
  1.4  การจัดการเรียนการสอนโดยเสริมกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ใหแกนักศึกษาตางชาติ  

 2. ชองทางการเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติในสถาบันการศึกษาของไทยของ
นักศึกษาตางชาติ 
 การเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาติในสถาบันการศึกษาของไทย มีชองทางการ     
เขามาในหลายชองทาง โดยชองทางหลักมี 3 ชองทางประกอบดวย 
 1.  ชองทางการทําขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาหรือหนวยราชการของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีการทําขอตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศกึษาระหวางกัน  
 2.  ชองทางการไดรับทุนจากรัฐบาลไทย หรือหนวยงานอืน่ ๆ ในประเทศไทย 
 3.  ชองทางการเขามาศึกษาตอดวยทนุสวนตัว 

 3.การประชาสมัพันธเพื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
 การประชาสัมพันธ เพื่อรับนักศึกษาตางชาติ เขามาศึกษาตอในประเทศไทยของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง มีวิธีการประชาสัมพันธที่สามารถสรุปได 5 วิธี ดังนี้ 
 1.  การประชาสัมพันธโดยผานทางสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางกัน 
 2.  การประชาสัมพันธโดยผานหนวยงานราชการของประเทศเพื่อนบาน หรือกระทรวง
การตางประเทศของไทย 
 3.  การออกเดนิสายประชาสมัพันธ (Road Show) 
 4.  การประชาสัมพันธผานทางชองทางการเยี่ยมเยยีน แลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน       
หรืออาศัยเวทวีิชาการ ในการเผยแพรช่ือเสียงของสถาบัน  
 5.  การประชาสัมพันธผานทางสื่อตาง ๆ อาทิ เวปไซต ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  
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 4. การเตรียมความพรอมของสถาบันการศกึษาในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
ตางชาต ิ
 จากผลการศึกษาขอมูลจากผูบริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาตางชาติ ในเรื่องการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับ
นักศึกษาตางชาติ พบวาการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติของสถาบันการศึกษาของไทยนั้น
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดาน ประกอบดวย 
 1.  การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา 
 โครงสรางพื้นฐานการศึกษาที่สําคัญที่สถาบันการศึกษาตองมีการเตรียมความพรอม 
ไดแก 
  1.1  หอพักนกัศึกษาตางชาติ หรือ International House  

  1.2  หองสมุด   
 2.  การเตรียมความพรอมดานทุนการศึกษา 
 3.  การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  
 การเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการศึกษาแบงออกไดดังนี ้
  3.1  การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอน 
  3.2  การเตรียมความพรอมดานอาจารยผูสอนภาษาไทย 
  3.3  การเตรียมความพรอมดานความเขาใจประเทศเพื่อนบานของผูบริหารและ
คณาจารย  
  3.4  การเตรียมความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุน  
 4.  การเตรียมความพรอมดานหลักสูตรการสอน และมาตรฐานการศึกษา  
 5.  การเตรียมความพรอมดานการปรับพื้นฐาน 
 6.  การเตรียมความพรอมดานการดูแลนกัศึกษาตางชาต ิ

 5. การตัดสินใจเขามาศึกษาตอในประเทศไทยของนักศึกษาตางชาต ิ
 จากการศึกษาขอมูลจากกลุมผูบริหารสถาบันการศึกษาที่ไดจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
ตางชาติ พบวาสาเหตุที่นักศึกษาตางชาติเลือกมาศึกษาตอในประเทศไทย  เนื่องจากเหตุผล
ดังตอไปนี้ 
 1.  ประเทศไทยมีคาใชจายถูกกวาประเทศอื่น ๆ  
 2.  การยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
 3.  การมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 
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 4.  การเดินทางเขามาศึกษาในประเทศไทยมีความสะดวกสบาย 
 5.  จํานวนสถาบันการศึกษาในประเทศเพือ่นบานมีไมเพียงพอ 
 6.  การแนะนําของนักศึกษาตางชาติที่เคยเขามาศึกษาในประเทศไทย 
 7.  การไดรับทนุการศึกษา 
 8.  ความตองการในการเรียนรูภาษาไทยเพือ่นําไปใชในการทํางาน 
 9.  ความสวยงามของสภาพแวดลอมและบรรยากาศความเปนไทย 
 10.  เกณฑมาตรฐานในการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอของประเทศไทยไมสูงมาก 

 6. นโยบายและยุทธศาสตรของสถาบนัการศึกษาในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา
ตางชาต ิ
 จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาแตละแหงมีนโยบายและยุทธศาสตรในการจดั
การศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติดังนี ้
 6.1  นโยบายและยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและความหลากหลายในดาน
ภาษาตางประเทศ 
 6.2  นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเรียนการสอนดวยภาษาไทยใหแก
นักศึกษาตางชาติ 
 6.3  นโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมงานวิจยัที่เกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศเพื่อนบาน 
 6.4  นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย และ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อน 
 6.5  นโยบายและยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน 

 7. จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค( SWOT Analysis ) ของระบบการศึกษาไทยในการ
พัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
 จากผลการวิเคราะหพบวา ระบบการศึกษาของไทยยังมีปจจัยภายในในสวนทีเ่ปนจดุออน
มากกวาจุดแข็ง แตมีปจจัยภายนอกในสวนที่เปนโอกาสเทากับอุปสรรค ซ่ึงผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของระบบการศึกษาไทยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 174



รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  คาใชจายในดานการศึกษาของประเทศไทย
ประหยัดกวาประเทศอื่น ๆ 

2.  สถาบันการศึกษาของไทยมีขอตกลงทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบานหลายแหง 

3.  การคมนาคมระหวางประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบานมีความสะดวกสบาย 

4.  ทําเลที่ตั้งของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ 

5.  อาจารยในแตละสถาบันการศึกษามีการดูแล
เอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี มีความเปน
กันเองกับลูกศิษยชวยใหการเรียนเปนไปอยาง
ราบรื่น  

6.  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติเขา
ศึกษาตอ สามารถผอนปรนไดในบางเรื่อง 
เชน เรื่องความพรอมทางดานภาษา 

7.  สังคมไทยเปนสังคมเปดท่ียอมรับความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรม 

8.  การปรับตัวของนักศึกษาจากกลุมประเทศ
เพื่อนบานใหเขากับสังคมไทย สามารถทําได
ไมยาก 

9.  ความสวยงามของสภาพภูมปิระเทศ แหลง
ทองเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

1.  มีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติคอนขางนอยเมือ่เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น 

2.  โครงสรางพืน้ฐานทางการศึกษา อาทิ อาคาร
เรียน หองสมุด หอพัก ยังมีไมเพียงพอ  

3.  ระเบียบราชการและขั้นตอนในการติดตอกับ
หนวยงานราชการ ไมเอื้ออํานวยสําหรับการจดั
การศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 

4.  นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
ยังไมมีความชัดเจน ไมมีการดําเนินการอยาง
จริงจงั 

5.  การดําเนินงานจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ยังขาด
ความเปนเอกภาพ 

6.  สถาบันการศึกษาสวนใหญยังขาดความพรอม
ดานบุคลากรทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพ  

7.  หลักสูตรของสถาบันการศึกษาของไทยไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในประเทศ
เพื่อนบาน 

8.  อุปสรรคในดานการสื่อสารดวยภาษาไทยและ 
ภาษาตางประเทศ กับนักศึกษาตางชาติในชั้น
เรียน 

9.  งบประมาณในการจัดการเรยีนการสอนของ
สถาบันการศึกษามีจํากัด 

10.  ขาดการเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติ 
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จุดแข็ง จุดออน 

 11.  ขาดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนดวย
ภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ 

12.  ความไมเขาใจและทัศนคติในเงลบของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตอนักศึกษาตางชาติ
และประเทศเพื่อนบาน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ประเทศเพื่อนบานไดรับการยอมรับในแงของ
คุณภาพทางการศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อน
บาน  

2.  มีความตองการในการเรียนภาษาไทยจากกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

 3.  สถาบันการศึกษาของในประเทศเพื่อนบาน
ไมเพียงพอรองรับความตองการในการศึกษา
ตอของนักศึกษาในประเทศ 

1.  ประเทศเพื่อนบานสวนใหญเปนประเทศกําลัง
พัฒนา ประชาชนสวนใหญไมมีทุนทรัพยใน
การศึกษาตอในตางประเทศ 

2.  นักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบานสวนใหญ
ยังขาดความพรอมในการสื่อสารดวยภาษาไทย 

3.  หนวยงานทางดานการศึกษาของประเทศเพื่อน
บางประเทศบานปฏิบัติงานลาชา  

 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมดานการศึกษาใหแกกลุมบุคลากรของประเทศเพื่อนบาน รวมกับขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลทั้งสองสวนมาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปน
ตัวช้ีวัดเบื้องตนในเรื่องความพรอมของสถานการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดดังนี้ 
 1.  ตัวช้ีวัดในดานบุคลากร 
 ตัวช้ีวัดในดานบุคลากรประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยไดดังตอไปนี้ 
  1.1  ความสามารถในการถายทอดดวยภาษาอังกฤษของอาจารยผูสอน (หลักสูตร  
นานาชาติ) 
  1.2  คุณภาพในดานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารยผูสอน 
  1.3  ความสามารถในการสอนภาษาไทยใหกับนักศกึษาตางชาติของอาจารยผูสอน   
 (หลักสูตรภาษาไทย) 
  1.4  ความพรอมทางดานภาษาของบุคลากรฝายสนับสนุน 
  1.5  ความเขาใจที่มีตอประเทศเพื่อนบานของผูบริหารและคณาจารย 
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 2.  ตัวช้ีวดัในดานงบประมาณ 
  ตัวช้ีวดัในดานงบประมาณประกอบไปดวยตัวช้ีวดัยอยดังตอไปนี ้
  2.1  สถาบันการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ใชในการ  

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ 
  2.2  สถาบันการศึกษามีงบประมาณสําหรบัจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหนักศกึษาจาก  
กลุมประเทศเพื่อนบาน 

3. ตัวช้ีวดัดานอาคารสถานที่ 
 ตัวช้ีวดัในดานอาคารสถานที่ประกอบไปดวยตวัช้ีวดัยอยดังตอไปนี ้
  3.1  การมีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  3.2  การมีหองสมุดที่มีทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาตางประเทศอยางเพยีงพอ  
  3.3  การมีหอพักสําหรับนักศึกษาตางชาตขิองมหาวิทยาลัย 
  3.4  ภายในสถาบันการศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมไวอยางสวยงาม 
 4.  ตัวช้ีวดัดานกฎระเบยีบตาง ๆ  
 ตัวช้ีวดัในดานกฎระเบยีบตาง ๆ ประกอบไปดวยตัวช้ีวัดยอยดังตอไปนี ้
  4.1  สถาบันการศึกษามีขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน 
  4.2  หลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาตอในบางเรื่องสามารถผอนปรนได 
 5.  ตัวช้ีวดัดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  
  5.1  สถาบันการศึกษามีการอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางเขาประเทศใหแก
นักศึกษาตางชาติ 
  5.2  สถาบันการศึกษามีหนวยงานและเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแกนกัศึกษาตางชาติ 
  5.3  สถาบันการศึกษามีการจัดคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาของนักศกึษาไวอยาง  
เพียงพอ 
  5.4  การเดินทางภายในสถาบันการศึกษาและระหวางสถาบนัการศึกษาชุมชน 
ภายนอกมีระบบการขนสงที่สะดวกสบาย และปลอดภยั 
 6.  ตัวช้ีวดัดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
  6.1  การมีหลักสูตรการเรียนการสอนใหเลือกหลากหลายสาขาวิชา 
  6.2  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  6.3  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบาน 
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การวิเคราะหความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการดําเนินงานเพื่อรองรับ
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปในประเด็นสําคัญไดตามลําดับดังนี้ 
 1.  ความพรอมของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 
  1.1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศนที่ไมเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน  แตมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน  คือนโยบายเปดรับนักศึกษาตางชาติจากทุกประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
ซ่ึงนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้สถาบันการศึกษา
สวนใหญไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางดานการศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
โดยทางสถาบันมีอาจารยที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติ
ระหวาง 1 - 5 คน ลักษณะงานหรือกิจกรรมในตางประเทศหรือการรวมกับชาวตางชาติของอาจารย
สวนใหญจะเปนเรื่องการสอน นอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษายังมีบุคลากรจํานวนระหวาง 1 - 5 
คน ที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาติในเรื่องของงานบริการ
วิชาการ  และสถาบันการศึกษาสวนใหญมีนักศึกษาตางชาติกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน โดย
สถาบันการศึกษาจะใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
  1.2  ขอมูลความสามารถของสถาบันการศึกษาในการรองรับการจัดการศึกษาใหแก
กลุมประเทศเพื่อนบาน 
  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาของไทยมีความสามารถในแตละดานที่จะ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ดังนี้ 

   1.2.1  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองลงมาเปนสาขาวิชาภาษาไทย 
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   1.2.2  การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ 
สถาบันการศึกษาสวนใหญไมไดมีการจัดสรรงบประมาณไว แตในสวนของสถาบันการศึกษาที่มี
การจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาตินั้น สวนใหญมีการ
จัดสรรงบประมาณในแตละปการศึกษาโดยเฉลี่ยนอยกวา 1,000,000 บาท  
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.2.3 วิธีการที่ทางสถาบันการศึกษาใชในการรับสมัครนักศึกษาตางชาติเขามา
ศึกษา  สถาบันการศึกษาสวนใหญรับสมัครนักศึกษาโดยการทําขอตกลงความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ และการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 
    1.2.4 อาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ  สถาบันการศึกษา
สวนใหญมีหองเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ซ่ึงสวนใหญมกีารเตรียมไวไมเกิน 10 หอง และแตละ
หองสามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดไมเกิน 50 คน  
   1.2.5  ส่ิงอํานวยความสะดวกในดานหองสมุด สถาบันการศึกษาสวนใหญมี
หองสมุดที่สามารถรองรับผูใชบริการไดนอยกวา 500 คน และมีจํานวนหนังสือนอยกวา 50,000 
เลม ซ่ึงในจํานวนหนังสือทั้งหมดมีตําราภาษาตางประเทศ จํานวนนอยกวา 10,000 เลม และสวน
ใหญมีฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนกัศึกษาตางชาติ และอินเทอรเน็ต 

1.2.6  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานหอพัก สถาบันการศึกษาสวนใหญมีบริการ
หอพักที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดนอยกวา 100 คน สวนใหญมีผูดูแลหอพักที่สามารถ
ส่ือสารกับนักศึกษาตางชาตไิด และสวนใหญมีหอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่
สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได ระหวาง 100 - 200 คน โดยหอพักเอกชนในเครือสวนใหญมี
ผูดูแลหอพักทีส่ามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได  

1.2.7  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานบริการขอมูลขาวสาร พบวา สถาบันการศึกษา
สวนใหญมีบริการขอมูลขาวสาร ประกอบดวยเวปไซตที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ เอกสาร
ประชาสัมพันธ และมีเอกสารการลงทะเบยีนที่มภีาษาตางประเทศ รวมถึงการมีปายบอกชื่ออาคาร
สถานที่ตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ   
   1.2.8  หนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติ ทาง
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีหนวยงานเฉพาะสําหรับดแูลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ  และมี
บุคลากรเฉพาะที่คอยดแูลรับผิดชอบนักศกึษาตางชาติโดยเฉพาะ ตลอดจนมีนกัศึกษาที่คอยดูแล
เปนพี่เล้ียงใหแกนกัศึกษาตางชาติ  แตสถาบันการศึกษาสวนใหญไมไดมีการจัดครอบครัวอุปถัมภ 
(host family) ใหแกนกัศึกษาตางชาติ 
   1.2.9 ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีชุมชน
ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงภายในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร ภายในชุมชนมแีหลงจับจายสินคาที่จําเปน มี
แหลงทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ   

1.2.10  บริการสาธารณะที่ทางสถาบันการศึกษาไดจัดเตรียมไว สถาบันการศึกษา
สวนใหญไดจดัเตรียมบริการในดานไปรษณีย ธนาคาร บริการขนสงสาธารณะ บริการโรงอาหาร 
และบริการดานสถานพยาบาล  ไวสําหรับใหบริการแกนกัศึกษา 
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   1.2.11  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจดัการศึกษา
เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ  สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายหรอืแผนงานในการขยายการจดั
การศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ โดยการสรางเครือขายหรือความรวมมือทางวชิาการ การ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ และการเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักสูตร 
    1.2.12  กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ  สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการจดักิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม 
  1.3  ขอมูลการวิเคราะหปจจยัภายในและปจจัยภายนอกของสถาบันการศึกษาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดการศกึษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
          จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยในระดับมหาวิทยาลัยสวนใหญมี     
จุดแข็งในเรื่องความพรอมของสถานที่ และนโยบายของสถาบัน แตมีจดุออนในเรื่องของ
งบประมาณสนับสนุน  และขาดความพรอมในดานบุคลากร มีโอกาสในเรื่องนโยบายสนับสนุน
ของรัฐบาลภาพพจนของประเทศไทย และภูมิศาสตร/สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม แตยังมีอุปสรรค
ในเรื่องการขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และระเบียบในการขอวีซา 

 2.  ความพรอมของสถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลัยชมุชน สถาบนัอาชีวศึกษา ศนูย
การศึกษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ตามมาตรา 15(2)) 
  2.1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีวิสัยทัศนที่ไมมีความเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน  แตมีนโยบายในการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศ
เพื่อนบาน โดยสวนใหญเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ  อาทิ โครงการเปดสอนหลักสูตร
ระยะสั้นใหกับนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน สถาบันการศึกษามีจํานวนอาจารยที่เคย
ปฏิบัติงานในตางประเทศหรือเคยรวมปฏิบัติงานกับชาวตางชาตินอยกวา 10 คน ลักษณะงานหรือ
กิจกรรมในตางประเทศหรือการรวมกับชาวตางชาติของอาจารยสวนใหญจะเปนเรื่องของการสอน   
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาสวนใหญยังมีบุคลากรทางการศึกษาที่เคยปฏิบัติงานในตางประเทศ
หรือเคยปฏิบัติงานรวมกับชาวตางชาตินอยกวา 20 คน โดยลักษณะงานหรือกิจกรรมของบุคลากร
สวนใหญจะเปนเรื่องการสอน  ปจจุบันสถาบันการศึกษาในกลุมนี้มีเพียงสวนนอยที่มีนักศึกษา
ตางชาติศึกษาอยู โดยสถาบันการศึกษาสวนใหญมีทั้งที่ใชเฉพาะภาษาไทย ใชเฉพาะภาษาอังกฤษ 
และใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาตางชาติ 
  2.2  ขอมูลความพรอมของสถาบันการศึกษาในการรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

  จากการศึกษา พบวา สถาบันการศึกษาของไทยมีความสามารถในแตละดานที่จะ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ดังนี้ 

   2.2.1  สาขาวิชา/ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงมีความพรอมสูงในการจัด
การศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน คือ สาขาไฟฟา สาขาชางยนต และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   2.2.2 การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาใหแกนกัศึกษาตางชาติ  
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการจัดสรรงบประมาณไว โดยมีการจดัสรรงบประมาณในแตละป
การศึกษาโดยเฉลี่ย 10,000 – 50,000 บาท 

   2.2.3 อาคารสถานที่สําหรับการจัดการศกึษาใหแกนักศกึษาตางชาติ  
สถาบันการศึกษาสวนใหญยังไมไดเตรียมการในเรื่องของอาคารสถานที่ที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหแกนักศึกษาตางชาติ  แตในบางสถาบันที่มีการเตรียมหองเรียนไวสําหรับจดัการเรียนการ
สอนใหแกนักศึกษาตางชาตสิวนใหญจะมหีองเรียนทีเ่ตรียมไวไมเกิน 5 หอง และแตละหอง
สามารถรองรับนักศึกษาไดไมเกิน 10 คน 

   2.2.4  ส่ิงอํานวยความสะดวกในดานหองสมุด  สถาบันการศึกษาสวนใหญมี
หองสมุดที่สามารถรองรับผูใชบริการไดนอยกวา 50 คน และมีจํานวนหนังสือ 1,000 – 5,000 เลม 
ซ่ึงในจํานวนหนังสือทั้งหมดมีตําราภาษาตางประเทศ จาํนวนนอยกวา 100 เลม สวนใหญไมมี
ฐานขอมูลเพื่อการคนควาสําหรับนักศึกษาตางชาติ แตมบีริการอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควา 

2.2.5  ส่ิงอํานวยความสะดวกดานหอพัก  สถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีบริการ
ดานหอพกั  โดยสถาบันการศึกษาสวนนอยที่มีหอพกั มหีอพักที่สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได
ประมาณ 10 – 20 คน สวนใหญมีผูดูแลหอพักที่ไมสามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได  และยังมี
หอพักเอกชนในเครือขายของสถาบันการศึกษาที่สวนใหญสามารถรองรับนักศึกษาตางชาติได
ประมาณ  21 – 40 คน โดยผูดูแลหอพกัเอกชนสวนใหญไมสามารถสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติได
เชนเดยีวกัน  

2.2.6 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานบริการขอมูลขาวสาร  สถาบันการศึกษา         
สวนใหญไมมบีริการขอมูลขาวสาร ไมมีเวปไซตที่มีขอมูลภาษาตางประเทศ  ไมมีเอกสาร
ประชาสัมพันธที่มีภาษาตางประเทศ  ไมมเีอกสารการลงทะเบียนที่มีภาษาตางประเทศ  รวมถึงไมมี
ปายบอกชื่ออาคารสถานที่ตาง ๆ เปนภาษาตางประเทศ 

2.2.7  หนวยงานและบุคลากรสําหรับการดูแลนักศึกษาตางชาติ สถาบันการศึกษา
สวนใหญยังไมมีหนวยงานเฉพาะสําหรับดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติ และไมมบีุคลากรที่คอย
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ ตลอดจนไมมีนักศึกษาที่คอยดูแลเปนพี่เล้ียงใหแก
นักศึกษาตางชาติ และไมไดมีการจัดครอบครัวอุปถัมภ (host family) ใหแกนักศกึษาตางชาติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

   2.2.8 ชุมชนใกลเคียงของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาสวนใหญมีชุมชน
ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงภายในรัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร ภายในชุมชนมแีหลงจับจายสินคาที่จําเปน มี
แหลงทองเที่ยวหรือสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ   

2.2.9  บริการสาธารณะที่ทางสถาบันการศึกษาไดจัดเตรียมไว สถาบันการศึกษา
สวนใหญไดเตรียมบริการในดานไปรษณยี ธนาคาร บริการขนสงสาธารณะ บริการโรงอาหาร และ
บริการดานสถานพยาบาล ไวสําหรับใหบริการแกนกัศึกษา 
   2.2.10  นโยบายหรือแผนงานของสถาบันการศึกษาในการขยายการจดัการศึกษา
เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ สถาบันการศึกษาสวนใหญมีนโยบายหรอืแผนงานในการขยายการจดั
การศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ โดยการขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล  
   2.2.11  กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศกึษาตางชาติ สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการจัดกจิกรรมในดาน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร และกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
  2.3  ขอมูลการวิเคราะหปจจยัภายในและปจจัยภายนอกของสถาบันการศึกษาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดการศกึษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
  จากการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยในกลุมนี้ สวนใหญมีจุดแข็งใน
เร่ืองของภูมิศาสตรและสถานที่ตั้ง และความพรอมของบุคลากร และความพรอมของสถานที่ แตมี
จุดออนในเรื่องของการขาดงบประมาณสนับสนุน และบุคลากรขาดพื้นฐานภาษาตางประเทศ  มี
โอกาสในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และสถานที่ตั้ง, สภาพภูมิศาสตร แตยังมีอุปสรรคใน
เร่ืองการขาดงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล 
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 จากการศึกษา พบวา ปญหาอปุสรรคในการดําเนินงานเพือ่รองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย 
 1.  ปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหกบันักศึกษาตางชาติ 
 ปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหกับนกัศึกษาตางชาติ จําแนกเปน 
  1.1  ปญหาในสวนของนักศกึษา ไดแก 
    1.1.1  ปญหาในเรื่องภาษาทีใ่ชส่ือสารในชั้นเรียน 
    1.1.2  ปญหาในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
    1.1.3  ปญหาเรื่องอาหารการกิน 
  1.2  ปญหาในสวนของสถาบันการศึกษา ไดแก 
   1.2.1  ปญหาในเรื่องหอพัก และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 
   1.2.2  ปญหาความพรอมทางดานภาษาของอาจารยผูสอน 
   1.2.3  ปญหาความพรอมทางดานภาษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   1.2.4  ปญหาการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศเพื่อนบาน 
   1.2.5  ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาของไทย กบัหนวยงาน
ของประเทศเพื่อนบาน 

1.2.6   ปญหาความเขาใจและทัศนคติของบุคลากรและนักศกึษา 
   1.2.7  ปญหาชวงเวลาการเปด-ปดภาคการศึกษาของไทยไมตรงกับประเทศ    

เพื่อนบาน 
 2. ปญหาในดานการสนับสนนุจากภาครัฐ 
  2.1  ปญหาการสนับสนุนในดานงบประมาณ 
  2.2  ปญหาในดานความชดัเจนของนโยบายและยุทธศาสตร  
  2.3  ปญหาในดานการจดัสรรทุนใหแกนกัศึกษา 
  2.4  ปญหาในการเสริมสรางความเขมแข็งและคลองตัวในการบริหารงานใหกับ
สถาบันการศึกษา 
  2.5  ปญหาเรื่องกฎระเบยีบในการเขาเมืองของนักศึกษาตางชาติ 
  2.6  ปญหาในการประสานงานระหวางสถาบันศึกษาเพื่อใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน 
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รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในทั้ง 3 สวนที่ไดนําเสนอไปขางตน สามารถนํามากําหนดเปน
ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบาย
การพัฒนาประเทศไทย ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานไดดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1  จากผลการศึกษาที่พบวา นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลยังขาดความชัดเจน  ดังนั้น รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในดานการจัดการศึกษาของประเทศ 
จะตองสรางความชัดเจนในเรื่องของนโยบายดังกลาวนี้ พรอมทั้งตองกําหนดยุทธศาสตรในเชิงรุก
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ซ่ึงจะรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
ภายใตยุทธศาสตร โดยนอกจากการสรางความชัดเจนใหแกนโยบายแลว ควรกําหนดแนวทาง      
ในการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดความตอเนื่องในทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลและควรบูรณาการ     
การทํางานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 
  1.2  จากการที่ประเทศเพื่อนบานของไทยสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนารายได
ของประชาชนในประเทศคอนขางต่ํา ทําใหนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานอาจประสบความสําเร็จไดยาก หากขาดการสนับสนุนทางดาน
งบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้นภาครัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
ดังกลาวนี้ ทั้งในสวนที่เปนการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
การศึกษา เชน หองเรียน หองสมุด หอพักนักศึกษานานาชาติ เปนตน รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตางชาติ และการสนับสนุนงบประมาณในสวนที่เปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุมประเทศ
เพื่อนบาน เนื่องจากนักศึกษากลุมนี้สวนใหญมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายสําหรับการศึกษาตอใน
ตางประเทศ 
  1.3  ในการเดินทางเขามาศึกษาตอของนักศึกษาตางชาตินั้น ปจจุบันพบวา ยังมี
กฎระเบียบในหลายเรื่องที่เปนอุปสรรคในการเดินทางเขาประเทศของนักศึกษา อาทิ กฎหมาย      
ในเรื่องของการแจงถ่ินที่อยูของชาวตางชาติที่เขามาพํานักในประเทศไทย ซ่ึงมีความยุงยาก ซํ้าซอน 
และทําใหนักศึกษาตางชาติตองผานกระบวนการตรวจสอบในหลายขั้นตอน ตั้งแตการตรวจสอบ
ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง การตรวจสอบจากฝายปกครอง และการตรวจสอบจากฝายความ

 184



รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาความพรอมของสถาบันการศึกษาของไทย 
ในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 
 

มั่นคง นอกจากนี้นักศึกษาตางชาติที่เดินทางเขามายังประสบปญหาความยุงยากในเรื่องการขอวีซา
เขาประเทศ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเรงดําเนินการแกไขกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหมี
ความยืดหยุน และสนับสนุนใหเกิดการเดินทางเขามาศึกษาตอสําหรับกลุมนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบาน 
 2.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม    
ในดานบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวยการเตรียม
ความพรอมในเรื่องความสามารถในการถายทอดดวยภาษาอังกฤษของอาจารยผูสอนสําหรับใน
หลักสูตรนานาชาติ การเตรียมความพรอมในเรื่องการสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาตางชาติของ
อาจารยผูสอนในหลักสูตรภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพในดานวิชาการระดับนานาชาติใหกับ
อาจารยผูสอน การเตรียมความพรอมทางดานภาษาใหแกบุคลากรฝายสนับสนุน และการสรางความ
เขาใจที่มีตอประเทศเพื่อนบานใหแกผูบริหารและคณาจารย 
  2.2  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม   
ในดานงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย         
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาจากกลุมประเทศเพื่อนบาน 
  2.3  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม   
ในดานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย       
การเตรียมความพรอมในเรื่องหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย การมีหองสมุดที่มี
ทรัพยากรสําหรับการศึกษาคนควาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเพียงพอ การมีหอพัก
สําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย และการจัดสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาใหมี
ความสวยงาม 
  2.4  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม  
ในดานกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย
การเตรียมความพรอมในเรื่องการทําขอตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน และการปรับแกไขหลักเกณฑในการรับนักศึกษาตางชาติใหสามารถผอนปรนไดใน  
บางเรื่อง 
  2.5  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม   
ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบดวยการอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางเขาประเทศใหแกนักศึกษาตางชาติ            
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การมีหนวยงานและเจาหนาที่ เฉพาะที่ทําหนาที่ในการดูแลนักศึกษาตางชาติ การจัดเตรียม
คอมพิวเตอรเพื่อการคนควาของนักศึกษาไวใหเพียงพอ และการจัดระบบขนสงที่สะดวกสบายและ
ปลอดภัยไวสําหรับใหบริการภายในสถาบันการศึกษา และระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน
ภายนอก 
  2.6  จากผลการศึกษาพบวา สถาบันการศึกษาของไทยควรมีการเตรียมความพรอม   
ในดานหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบดวยการพัฒนาสูตรการเรียนการสอนใหมีทางเลือกหลากหลายสาขาวิชา การเตรียมความ
พรอมในดานหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมประเทศเพื่อนบาน 
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