
 แผนยุทธศาสตรดานการศึกษา  
เพื่อกาวสูประชาคมอาเซยีน ภายในป ๒๕๕๘  

ของประเทศไทย

 ขนิษฐา หานิรัติศัย

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป.
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01
 ความเปนมา

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ดานการศึกษาเพื่อกาวส
 

ู

ประชาคมอาเซียน ภายในป 

๒๕๕๘  ของไทย

02  สาระสําคัญ

 ร า งแผนยุ ทธศาสตร 

ดานการศึกษาเพื่อกาวส
 

ู

ประชาคมอาเซียน ในป 

๒๕๕๘  ของไทย

03

เ พื่อ เต รียมพรอมก าวส
 

ู

ประชาคมอาเซียน  ตาม
 

แผนยุทธศาสตรฯ 

 เนื้อหา

โครงการ/กิจกรรม



ความเปนมาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ

•
 

กฎบัตรอาเซียน กําหนดใหการศึกษาเปนกลไกหลักในการนําอาเซียนกาวส
 

ู

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม มีศักยภาพในการแขงขนั และอํานาจ
 ตอรองการเจรจากับกลุมประเทศในภูมิภาคอื่นๆ  

ประกอบดวย 3 เสาหลัก

–
 

ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซียน  เนนสรางความมั่นคง สรางกลไก
 แกไขความขดัแยงภายในอาเซียน

–
 

ประชาคมเศรษฐกิจ เนนสรางการไหลเวยีนอยางเสรีของสินคา การบริการ 

การลงทุน ลดปญหาความยากจนและความเหลือ่มล้ําทางสังคม

–
 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เกี่ยวกับการพัฒนาดานสาธารณสุข 

การศึกษา ชีวิตความเปนอยู และยอมรับซึ่งกันและกันภายในวัฒนธรรมอัน
 หลากหลายของอาเซียน
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 คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการบรรล
 

ุ

เปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในป 2558
•

 
กระทรวงศึกษาธกิารไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อน

 ความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียน  โดยมี  รมว. ศธ เปนประธาน   

•
 

คณะกรรมการฯ มีหนาที่

-
 

กําหนดนโยบายการดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการศึกษาใน
 ระดับชาติเพื่อ บรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนในป 2558

-
 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล และใหขอคิดเห็นเพื่อใหการดาํเนินการ
 ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนขององคกรหลัก 

สถาบัน และหนวยงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของเปนไปอยางม
 

ี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
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 คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูการ
 บรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในป 2558

.

 การกําหนดนโยบายใน
 การขับเคลื่อนการ
 ดําเนินงานดานการศกึษา
 ในอาเซียน ของ
 กระทรวงศึกษาธิการ

กฎบัตรอาเซียน

แผนงานจัดตั้งประชาคมสงัคม

วัฒนธรรมอาเซียน

ปฏิญญาชะอําหัวหินวาดวย

การศึกษาฯ

แผน 5 ป ดานการศึกษาของ

อาเซียน



การเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อกาวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน
ประชาคม

 เศรษฐกจิ

 

ประชาคมประชาคม

 เศรษฐกจิเศรษฐกจิ

กฎบัตรกฎบัตร

 อาเซียนอาเซียน

  ประชาคมการเมืองประชาคมการเมือง  

ความมั่นคงความมั่นคง

ASCC 
Blueprint 

ASCC 
Blueprint

แผน 5 ป การศึกษาของอาเซียนแผน 5 ป การศึกษาของอาเซียน

การศึกษาการศึกษา
ประชาคมสังคมประชาคมสังคม

 
และวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ปฏญิญาชะอํา-หัวหิน ดานการศึกษา 

 การเมืองและความ

 มั่นคง 

 การเมืองและความ

 มั่นคง 

สงเสริมประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชน คานิยม

 วัฒนธรรม

 

สงเสริมประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชน คานิยม

 วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

จั ด ทํ ากรอบการพัฒนา

 
ทักษะ   พัฒนามาตรฐาน

 
อาชีพตอความตองการ

 
ภาคอุตสาหกรรม

 

จั ด ทํ ากรอบการพัฒนา

 
ทักษะ   พัฒนามาตรฐาน

 
อาชีพตอความตองการ

 
ภาคอุตสาหกรรม

สังคมและวัฒนธรรม  สังคมและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร 1 สรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

ยุทธศาสตร 2.1 สรางโอกาสในการไดรับการศึกษา 

ยุทธศาสตร 2.2 การเพิ่มคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

 การศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเคลื่อนยายขามพรมแดนและจัด

 การศึกษาใหเปนสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรราย

 สาขาอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

ยุทธศาสตร 1 สรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

ยุทธศาสตร 2.1 สรางโอกาสในการไดรับการศึกษา 

ยุทธศาสตร 2.2 การเพิ่มคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

 การศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเคลื่อนยายขามพรมแดนและจัด

 การศึกษาใหเปนสากล 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรราย

 สาขาอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรอาเซียน  สร าง

 
ความตระหนักเกี่ ยวกับ

 
อาเซียน                             

หลักสูตรอาเซียน  สร าง

 
ความตระหนักเกี่ ยวกับ

 
อาเซียน                             

นโยบาย 5 ขอ

ของ  
กระทรวงศึกษาธกิาร



 เพื่อขับเคลือ่นการศึกษาไทยในการเตรียมความพรอม
 

ของเยาวชนสูเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียน
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 นโยบายที่ 1

 เผยแพรความรู.

 สรางความตระหนัก
 เกี่ยวกับอาเซียน

 นโยบายที่ 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และ
 เจตคตทิี่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและ

 เตรียมความพรอมของคร ูคณาจารย และบุคลากร
 ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อ

 กาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558

 เตรียมความพรอม 

ครู นักเรียน 

ประชาชน

 สรางเจตคตทิี่ดี
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 นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

 ใหมีทักษะเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซีย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความ
 ชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
 และการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจารณา
 แผนผลิตกําลังคน

 การพฒันาศักยภาพ
 นักเรียน นักศึกษา

 พัฒนาทักษะ  แผนพัฒนา
 กําลังคน

เรียนภาษาอังกฤษ 

ภาษาเพื่อนบาน
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 นโยบายที่ 3

 การพฒันามาตรฐาน
 การศกึษา

 ยอมรับใน
 คุณสมบัติวิชาการ

 ปรับปรุงดาน
 อาชีวศึกษา

 สงเสริมการ
 หมุนเวียนนักเรียน

นโยบายที่ 3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและคร
 

ู

อาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน     

สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา
 ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต สงเสริมและปรับปรุง
 การศึกษาดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพ ตลอดจนสงเสริมและเพิ่มพูน
 ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน



11

 นโยบายที่ 4

 เตรียมความพรอม
 เปดเสรีการศกึษา

พฒันาความสามารถ 

ประสบการณ
เตรียมพรอม

 เคลื่อนยายแรงงาน

 การจัดทําความ          

ตกลงยอมรับรวม
 ดานการศึกษา

นโยบายที่ 4  การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อ
 รองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทํา
 ความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา  การพัฒนาความสามารถ 

ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ  เ พื่อรองรับการเปดเสร
 

ี

การศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน  
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 นโยบายที่ 5

การพัฒนาผูนํา
 เยาวชน

 การแลกเปลี่ยน
 เยาวชน

 การจดัเวท
 

ี

วิชาการ

 การจดัคาย
 เยาวชน

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญใน
 การกาวสูประชาคมอาเซียน  
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การจัดทําแผนปฏิบัติการ

มอบหมายใหแตละองคกรหลกัจัดทํา
 แผนปฏบิัติการตามนโยบายดําเนินงาน

 ตามปฏิญญาอาเซียนดานการศกึษาฯ 

พรอมทัง้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
 ดําเนินการตามนโยบายดําเนินงานตาม

 ปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษาฯ           

โดยใหรายงานผลการดําเนินงานของ
 หนวยงานตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานซึ่งสํานักงาน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะไดแตงตั้ง

 ตอไป



แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการศึกษา 

กําหนดใหมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้

•
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารางยทุธศาสตรดานการศึกษาฯ 

•
 

นําเสนอรางยุทธศาสตรดานการศึกษาฯ ตอคณะผูบริหารของ
 กระทรวงศึกษาธกิาร

•
 

จัดเสวนาผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษรางยุทธศาสตร 

•
 

ปรับแกไขรางเพี่อจัดทํารางยทุธศาสตรดานการศึกษาฯ ฉบับ
 สมบูรณ 

•
 

เสนออนุมัติยุทธศาสตรดานการศึกษาฯ ตอกระทรวงศึกษาธิการ 

และคณะรัฐมนตรี

•
 

จัดพิมพยุทธศาสตรดานการศึกษาฯ เพื่อเปนคูมือการดําเนินงาน 
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องคประกอบของรางแผนยุทธศาสตรดานการศึกษา
 เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน และการเตรียมความพรอมใน

การกาวสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ ๒ นโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนินงานดานการศึกษา
 ของอาเซียน

บทที่ ๓ การดาํเนินงานดานการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสูประชาคม
 อาเซียนของประเทศไทย

บทที่ ๔ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อกาวส
 

ู

ประชาคม อาเซียนภายในป ๒๕๕๘ ของประเทศไทย

บทที่ ๕
 

กลไกการประเมินผล
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สาระสําคัญของบทที่ 1

•
 

ขอมลูพื้นฐานเกีย่วกับอาเซียน เชน การกอตั้งอาเซียน 

วิวัฒนาการของอาเซียน การสรางประชาคมอาเซียน 

ความรวมมือดานสังคมและความรวมมือเฉพาะดาน

•
 

การศึกษา  กลไกขับเคลือ่นการสรางประชาคมอาเซียน

•
 

ความรวมมือดานการศึกษาตามแผนงานจัดตั้งประชาคม
 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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สาระสําคัญของบทที่ 2

นโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนินงานดาน
 การศึกษาของอาเซียน

•กลไกความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค

•กรอบการดําเนินงานดานการศึกษาในอาเซียน

•แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

•แผนแมบทวาดวยการศึกษาในอาเซียน

•ปฏิญญาชะอําหัวหินวาดวยการศึกษาฯ

•แผน 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียน
17



สาระสําคัญของบทที่ 3

การดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน
 ของประเทศไทย 

•
 

ไทยไหความสําคัญตอการจัดการและการใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
 ตอเนือ่งและทั่วถึง เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  

•
 

รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญแกการแกไขปญหาพื้นฐานระยะยาวของประเทศ 

พรอมทั้งใหความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทาง
 การศึกษาของนักเรียนในวิชาสําคัญ

 
 เชน

 
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ที่อาจสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิต
 ของคนไทยและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

18
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•
 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในเวทีความรวมมือระดับ
 ภูมิภาค 

•
 

นโยบายการดําเนินการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

•
 

การเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนและรองรับ
 การเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ของไทย

•
 

แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาในกรอบ
 อาเซียนของประเทศไทย



สาระสําคัญของแผนยทุธศาสตรดานการศึกษา

วิสยัทัศน การศึกษาสรางประชาชนไทยกาวไกลสูอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘

พันธกิจ 

•
 

สรางและพฒันากลไกความรวมมือดานการศึกษาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ
 นานาชาติในการเผยแพรความรู  เจตคตทิี่ดี และตระหนักถึงความสาํคัญในการ
 เตรียมพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนที่เอือ้อาทรและแบงปนภายในป ๒๕๕๘

•
 

กําหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยใหมมีาตรฐานและ
 คุณภาพระดบัสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยใหมีคณุภาพในการกาวส

 
ู

ประชาคมอาเซียน และการศึกษาไทยพรอมรองรับการเปดเสรีการศึกษา ในป 

๒๕๕๘

•
 

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
 ของเยาวชนไทย  ใหสามารถแขงขนัในระดับสากล และพรอมเปนเยาวชนผูนําใน

 การขับเคลื่อนความเจรญิรุงเรืองของอาเซียนในอนาคต
20



วัตถุประสงคของแผน

•
 

การศึกษาสามารถสรางความรู เจตคต ิและคานิยมที่ดีในการเปน
 ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน ใหแกประชาชนไทย  

•
 

การศึกษาสามารถสรางประชาชนไทยใหมีทักษะและศักยภาพท
 

ี่

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการเปน
 ประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘

•
 

การศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยใหพรอมเปนผูนํา
 ในการพัฒนาความเจริญรุงเรืองของอาเซียน

21



ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร 

•
 

แผนยุทธศาสตรครอบคลุมกรอบและแนวทางการจัด
 การศึกษาเพื่อใหความรูและเสริมสรางศักยภาพเยาวชน

 ไทยและประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพ และพรอมกาว
 สูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑ ป 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และระยะเวลา ๕ ป พ.ศ. 

๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
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นโยบายที่ ๑

•
 

การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ด
 

ี

เกี่ยวกับอาเซียน  เพื่อสรางความตระหนักและ
 

เตรียมความพรอมของครู คณาจารย และบุคลากร
 

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘

Clikck to add proposal title 23



โครงการ/กิจกรรม

•
 

จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใน
 การกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ภายในป ๒๕๕๘

•
 

จัดทํายุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยสูการเปนประชาคมอาเซียนใน
 ป พ.ศ. ๒๕๕๘

•
 

โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

•
 

จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ
 ของสื่อสิ่งพิมพ นิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ ฯลฯ

•
 

จัดโครงการและเวทีวิชาการเพื่อสงเสริมความรูเรื่องอาเซียน

24



นโยบายที่ ๒

•  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา             

และประชาชนใหมีทกัษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียม  
ความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

25



โครงการ/กิจกรรม

•
 

โครงการจัดตั้งเครือขายสหกิจศึกษาอาเซียน

•
 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาของ
 กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

•
 

การจัดกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ

•
 

การจัดฝกอบรมเพื่อใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
 การศึกษาของไทยไดรับความรูเกี่ยวกับอาเซียน

•
 

การจัดเวทีวิชาการ ดาํเนินการวิจัยและพัฒนา

•
 

โครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึกษา

26



นโยบายที่ ๓

•  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ  
สงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา  
และครูอาจารยในอาเซียน 

27



โครงการ/กิจกรรม
•

 
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชน 

•
 

การพัฒนาสื่อเพื่อใหบริการการเรียนรูผาน e-Learning

•
 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการประยุกตใช  IT

•
 

ความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
 ภายใตกรอบเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน

•
 

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา 

•
 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดานอาชีวศึกษา เทคนิค และ
 วิชาชีพใหแกเยาวชน

•
 

โครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร  
28



นโยบายที่ ๔

•  การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาใน  
อาเซียนเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับ  
รวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 
ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพื่อรองรับ  
การเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปดเสรีดานการ  
เคลื่อนยายแรงงาน  
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โครงการ/กิจกรรม
•

 
จัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการเตรียมความ

 พรอมในการเปดเสรีการศึกษา

•
 

ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพ
 บุคลากรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน

•
 

ดําเนินการวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและยทุธศาสตรการ
 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของประเทศ
 ในกลุมอาเซียน

•
 

จัดการประชุมวิชาการเพื่อใหความรู เพื่อเตรียมความ
 พรอมในการเปดเสรีการศึกษา
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นโยบายที่ ๕

•  การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากร  
สําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซยีน

31



โครงการ/กิจกรรม

•
 

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในอาเซียน  

•
 

การจัดคายนักเรยีน นักศึกษา  

•
 

การจัดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหกรรมดนตร
 

ี

อาเซียน  

•
 

การจัดเวทีเยาวชนเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดง
 

ความคิดเห็นในการกาวสูประชาคมอาเซียน ทั้งใน
 

ระดับชาติและระดับภูมิภาค

32
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•  วิเคราะหแผนกลยุทธไทยที่สอดคลองกับ  
แผนปฏิบัติการสูความเปนประชาคมอาเซียน 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และเสนอแผนการดําเนินงาน  
ดานการศึกษาของประเทศไทยเพื่อกาวส  ู

ประชาคมอาเซียน



บทที่ 5 กลไกการประเมินผล

•
 

 กรอบแนวคิดในการตดิตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล  มอบหมายใหหนวยงานในสังกัด
 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานของหนวยงานเพื่อดําเนิน

 กิจกรรมขบัเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกํากับ
 แผนการดําเนินงาน พรอมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

 หนวยงานรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
 ฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความรวมมือ

 ดานการศึกษาในอาเซียน สูเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 
๒๕๕๘ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และใหมกีาร

 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ อยางตอเนื่อง
34



กรอบการประเมินผล

ประกอบดวยผลสําเร็จ ๓ ระดับ ไดแก
ระดับผลผลิต

 
: ประเมินผลสําเร็จของโครงการสําคัญที่ตอบสนองตอ      

นโยบายระดับหนวยงาน

ระดับผลลัพธ
 

 : ประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการตาม
ยุทธศาสตรและนโยบายระดับกระทรวง

รับผลกระทบ
 

: ประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการตาม
ยุทธศาสตรและนโยบายระดับประเทศ

35



กรอบความเชื่อมโยงผลสําเร็จ 
แสดงความเชื่อมโยงสอดคลองกัน ๔ ระดับ ไดแก
ระดับที่ ๑ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/เปาหมายผลผลิตใน

 ระดับหนวยงานในสังกัด องคกรหลักของ ศธ 
ระดับที่ ๒ ความสําเร็จตามกลยุทธหนวยงานระดับกรม/เปาหมาย

 ผลผลิตขององคกรหลักของ ศธ เชื่อมโยงความสําเร็จกับ สป
ระดับที่ ๓ ความสําเร็จตามยุทธศาสตรระดับกระทรวง/เปาหมายการ

 ใหบริการระดับกระทรวง ไดแก คณะกรรมการระดับชาติ ฯ
ระดับที่ ๔ ความสําเร็จตามยุทธศาสตรระดับชาติ โดยหนวยงานกลาง

 ทําหนาที่ประเมินผลระดับชาติ (ไดแก คณะกรรมการ
 ระดับชาติดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมี รมว กต 

เปนประธาน) 36



แนวทางการดําเนนิงานในการติดตามและประเมนิผล

•
 

ขั้นตอนที่ ๑
 

การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
 แผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป 

๒๕๕๘  ของประเทศไทย

•
 

ขั้นคอนที่ ๒การสัมมนาและประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการ
 ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน 

ภายในป ๒๕๕๘  ของประเทศไทย

•
 

ขั้นตอนที่ ๓การประเมินแผน กําหนดสภาพปญหา และปรับแผนยุทธศาสตร
 



เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในการกาวสูประชาคมอาเซียน

•
 

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และ
 คณะรัฐมนตรี
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การดําเนินงานที่ผานมา

ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๑ ของการจัดทํา
 

ยุทธศาสตร

•
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิด
 

และจัดทํารางแผนยุทธศาสตรดานการศกึษาเพื่อกาว
 

สูประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘  ของประเทศไทย  

ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม   

เอสดี อเวนิว กรงุเทพฯ 
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ขอเสนอแนะของผูเขารวมการประชุม

•
 

ควรยกระดับแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน 
ภายในป ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนแผนยุทธศาสตรดาน

 การศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘ ของประเทศ
 ไทย เพื่อใหเปนนโยบายระดับชาติ และบูรณาการการดําเนินงานใน

 ภาพรวมของประเทศไทย

•
 

ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และ
 บูรณาการการสรางองคความรูและชองทางการเผยแพร เชน ความร
 

ู

เกี่ยวกบัอาเซียนในดานตางๆ ภาษาเพื่อนบานและภาษาอาเซียน เปนตน 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยองคความรูที่จะเผยแพร 
ควรมีหนวยปฏิบัติระดับพื้นที่และบุคคลที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
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•
 

ควรบรรจุหลักสูตร/เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนและเรือ่งสิ่งแวดลอมไวใน
 หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  

•
 

ควรจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาตั้งแตระดับอนุบาล

•
 

ควรพัฒนาภูมิทัศนของหนวยงานตางๆ เพื่อรองรับการสราง
 ประชาคมอาเซียน



ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
 



ตอผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

•
 

 รองปลัด ศธ (ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ) นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
 



 ตอที่ประชุมผูบริหารองคกรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน 

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
•

 
ที่ประชุมไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคม

 อาเซียน ภายในป ๒๕๕๘ ของ ศธ. ซึ่งจะยกระดับเปนแผนยุทธศาสตร
 



ดานการศึกษาของประเทศตอไป โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
 ตามแผนทั้งระยะสั้น ในป พ.ศ.๒๕๕๓‐๒๕๕๔ และระยะกลาง พ.ศ.
 ๒๕๕๕‐๒๕๕๘
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