
 

โรงแรมแม่น้าํ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานครโรงแรมแม่น้าํ รามาดาพลาซา กรงุเทพมหานคร

สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 9 แห่งแห่ง

ระหว่างระหวา่งวันที่ วันที่ 22 22 –– 23 23 ธนัวาคม ธนัวาคม 2555 2555 



 

ก าหนดการ 
โครงการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

ระหว่างวันที่  22 – 23  ธันวาคม  2555 
ณ โรงแรมแม่น  า รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร 
                                                        . 

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด  (ห้องประชุม MSC HALL) 
 โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  (ประธาน ทปนอ.มทร.) 
10.00 – 17.30 น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า 

                      กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”   
 10.00 – 12.00 น. การเสวนา  กลุ่ม ก เรื่อง “บทเรียน ๘ ปี และการมองไปข้างหน้า” 

วิทยากรโดย 1. ดร.วราภรณ์ สีหนาท 
2. นางสาวนวพร เรืองสกุล 
3. นายเจน น าชัยศิริ 
4. ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

ผู้ด าเนินรายการ  :  ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม  
 13.00 – 15.00 น. การเสวนา  กลุ่ม ข เรื่อง “มทร.กับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน” 

วิทยากรโดย 1. พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ 
2. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
๓. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

ผู้ด าเนินรายการ  :  ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต 

 15.30 – 17.30 น. การเสวนา  กลุ่ม ค เรื่อง “มทร.กับภาคการผลิตภาคสังคม ชุมชน   
                                                                  และ University Social Responsibility” 

วิทยากรโดย 1. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
2. นายวิบูลย ์ กรมดิษฐ์ 
๓. คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
๔. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

ผู้ด าเนินรายการ  :  ดร.ปานเทพ  ลาภเกสร 
 19.30 – 20.00 น. ประชุมกลุ่ม  ประกอบด้วย 

1) กลุ่ม ทปนอ. 
2) กลุ่มเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
3) กลุ่มเลขานุการและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ก,ข,ค 

หมายเหตุ  : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 09.30 – 10.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 
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วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 

09.00 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม  

กลุ่ม ก  เรื่อง “บทเรียน ๘ ปี และการมองไปข้างหน้า” (ห้องประชุมปิง-วัง) 

ประธาน  :  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 

เลขานุการ  :  ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง 

กลุ่ม ข  เรื่อง “มทร.กับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน” (ห้องประชุมยมธารา) 

ประธาน  :  ศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

เลขานุการ  :  ผศ.คมเดือน  โพธิสุวรรณ 

กลุ่ม ค  เรื่อง “มทร.กับภาคการผลิตภาคสังคม ชุมชน  และ University Social        
Responsibility”  (ห้องประชุมน่านสินธุ์) 

ประธาน  :  นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ 

เลขานุการ  :  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย 

13.00 – 15.00 น. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ก, ข, ค  (ห้องประชุมเจ้าพระยาแกรนด์บอลล์รูม) 

15.30 – 17.00 น. อภิปราย  เรื่อง “ข้อแนะน าในการด าเนินการต่อไปของ 9 มทร.”  

 (ห้องประชุมเจ้าพระยาแกรนด์บอลล์รูม) 

17.00 น. พิธีปิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 11.00 น. และ 15.00 – 15.30 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 



 
 
 

การเสวนา กลุ่ม ก  
เรื่อง  

“บทเรียน 8 ปี และการมองไปข้างหน้า” 
 

วิทยากรโดย : 1. ดร.วราภรณ์ สีหนาท 
   2. นางสาวนวพร เรืองสกุล 
   3. นายเจน  นําชัยศิริ 
   4. ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน 
 

ผู้ดําเนนิรายการ : ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 
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2. ��	
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�����������������������	������ 
������������������������������� �������<�&������*!"�-A����"����������*�#G��0,<�����������
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��#������������ 
1. ,�&�
���������-#�%"�#-������ 

2. ,�&�
�������������������#� 

3. ,�&�
���������������������-#�% 

4. ,�&�
�������������-7*"-������� 

5. ,�&�
���������C���� 

6. ,�&�
����������-#�%<�&��������� 

7. ,�&�
�������������-#�% 

��#������������# 
� ,�&�
���������C���� 

#�'(���)����#��*����#�� 
1. �������� / �������� 

1.1 ���������&�����C�������#"�,���  

1.2 ���������&���"���������  

1.3 ���������&���,�DD�#�� 

1.4 ���������&���,�DD��� 

2. 
��"�#-������<�&-A��,�&�"���� 

3. ��������
����:#��� E 

4. "��%��,���"�-�����"�A*� 

��7*"������������������������������ ��������#�9�-A���������*��"�����+79���*��*����
��!"�,�&���         

���B���,�����������	�����*#�9� ��*-����A�!��A��������,N���������������� ��9��������� �������� 
��"�#-������<�&

-A��,�&�"���� ��������
����:/�"���#��� E �"������ <�&"��%��,���"������-�����"�A*� O�*�,P���������

�����������!"�������������������������������� ���������������� 2 �&��� �7" �&���#*	�����,�DD� <�&

�&���,�DD� ��*-"����"����������!"���:������������+�@����$
�+�������� ������,J�0,�&�������0�!"�

-����B�� "��,�&�"�����������&���"��%�����0����B����#�:��-��� ���������������#	���<�����#��*����������0�

��*��������<�&B����#�:����9������0���*�,?�-���<�&
0�,PDD���"�A*� -���-�����"��� +��"���9�-���-�������������

-"�
���#���,�&���<�&
���A*� ���������&����������������0� ,J�0,����-0#�������������&�������"�������

�,��*��<,��!"����<�&�������������#�:��-����������,?���"�A*�<�&�����,?�B�� +�@�������������!��-0�

�&������ +�@���&�������������=0�������������0��0���$C��� �������-�������C������&���,P���� �����9�-��������

#�&������-�C<�&������*�����-�"
�� <�&�	�������������������,?�+79�:��!"�-����,�&��C,B#���*<�����  
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4. "�$��
�*+ (Identity)   “��%&����#�+����� ���,�����������������$����-�����	������” 

1. =�#��$'#���,J��# (Hands on) 

2. �������������������-"���-�!����#���E ������������-#�%<�&����������,?�:�� (Technology-

based Teaching and Training) 

3. �����������=�#���������*���������*����D�����"���+  ��7"�������,?��7""���+ (Professional 

Oriented) ,�&�"����� 3 "��%,�&�"� �7" �0����  ������&�����	���D  <�&�����C����������+ 

5. �*��
�*#��*0�$��%6��&	#(��+ 
�����������������������	������ 
1. ��#/�	�����0�6���7� (Leadership skills) �7" ���+�@����$'#���������-����A������=�D���


��&����,��*��<,��B�� ,�&�"����� ������+���<�&����=�-��W�CX (Energy and achievement) 

����,���A����*�&�	�=0�"7*� (The desire to lead) ����O7*"-�#�%�����C��������*�������� (Honesty 

and integrity) ������7*"��*�<�&���-����<���0�����#��"� (Self-confidence and motivation) 

�����K����K��� (Intelligence) �����"��0������ (Job-relevant knowledge) <�&����-����A��*

�&�������������!��<��� <�&���*����,PD�� (Conflict management)  

2. ��#/�#�����	���-����#��<�� (Problem-solving skills) �7" ���+�@����$'#����0������������

�&�� (System thinking) ������&��������&�% �"���#�=� <�&�"���G���7"������$%=���+C%��*�&

���!�9���"���#B�� <�&-����A-������&�%��&��������*-����A�	�B,-0�����-	���G���*#�"����B�� 

3. #���'(
�������������"���
�������  (Detail-oriented skills)  �7" ���+�@����$'#����������"��0�

���������&�"���!"�<#��&�����+ -����A�	�"��%�����0���*B����,�&���#%���������	����B��"����A0�#�"�

<�&��,�&-�C
�+ 

4. 	��������>��������
����,��#��� (Ability to learn multitask) �7" ���+�@����$'#�����

�����0�����-����A��9��������+!"�#�<�&�����+#��� E ��*���*��!�"� <�&-����A�	�"��%�����0���*B����

�0�$�����������	����B��"������,�&-�C
�+ 

5. #��*?@�����������"����� (Lifelong Learning) ,�&�"����� ���+�@����$'#���#�&����A�������,?�

=0��]^�0� ����� #�#�������0�����K+�&���*��!�"���������+ <�&����	������#��<#��&��7*"�"����<����� 

<�&-����A�	�"��%�����0���*��"�0������,�&����%B��"����A0�#�"� A0����� <�&����&-� <�&-����A

+�@��B,-0������,?�"��%��<������������0� (Learning Organization) "���,?�-*��	��,?�"�����*���-���� 

��*������,��*��<,��"�������<�� �����G� <�&B��-9�-��  
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6. !�"�)�689�:��!"���������������������	������ 9 <��� 

1. ��#$B#/�  
����������������������������9� 9 <���  �����������&���,�DD�#�� 
��,�#  ,F�������� 2553 

2554 <�& 2555 �	���� 142,018  141,065 <�& 143,490 �� #���	����  (#������* 1)  �����-��-�����������-��

������-#�%#�"-��-������-#�% ��,F 2553 <�& 2554   �,?� 65 : 35  ��,F 2555 �,?�  64 : 36  (#������* 2) 

����
��, 1 C7������#$B#/���"����������� E�	�#�� ��#��$B#/� 2553-2555 

���. 
C7������#$B#/�  

E�	�#�� ��#��$B#/� 2553 
C7������#$B#/�  

E�	�#�� ��#��$B#/� 2554 
C7������#$B#/�  

E�	�#�� ��#��$B#/� 2555 
����- ��
	� ��� ����- ��
	� ��� ����- ��
	� ��� 

C�D���� 17,291    4,039  21,330 16,271 5,429 21,700 16,492  3,936  20,428 
������+ 8,556 4,536 13,092 7,641 3,933 11,574 7,029 5,749 12,778 

#&���""� 4,983 6,249 11,232 5,249 6,628 11,877 4,561 7,424 11,985 

+�&��� 6,075  2,980  9,055 6,618 3,470 10,088 7,388 4,189 11,577 
��#���-���% 4,233 5,676 9,909 4,605 5,655 10,260 5,003 5,055 10,058
������ 14,577  6,397  20,974 14,621 6,061 20,682 15,059  6,323  21,382 
������� 9,614  6,434  16,048 11,007 7,045 18,052 11,494  7,186  18,680 
-����$
0� 7,305  4,978  12,283 7,273 4,746 12,019 7,361  4,800  12,161 
"�-�� 20,271  7,824  28,095 17,841 6,972 24,813 16,920  7,521  24,441 

��� 92,905  49,113  142,018 91,126 49,393 141,065 91,307  52,183  143,490 
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����
��, 2  ��"�(����#$B#/���"����������� E�	�#�� ��������$����-�(������
	�$����-                 
��#��$B#/� 2553-2555 

���. 
��"�(�� ����- : ��
	� 

��#��$B#/� 2553 ��#��$B#/� 2554 ��#��$B#/� 2555 
C�D���� 81:19 75:25 81:19 
������+ 65:35 66:34 55:45
#&���""� 44:56 44:56 38:62
+�&��� 67:33 66:34 64:36
��#���-���% 43:57 45:55 50:50 
������ 70:30 71:29 70:30
������� 60:40 61:39 62:38 
-����$
0� 60:40 61:39 61:39 
"�-�� 72:28 72:28 69:31

��� 65:35 65:35 64:36

�6�E����, 1    ��#$B#/���"����������� E�	�#��  ��������$����- :  �����
	�$����- ��#��$B#/�  
                   2553-2555 
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������-

<�&�����

(#������*

1. ����

2. ����

3. -����

���, 2  ��#$B#

 
��#���� 
�	��������-

�-0#�#*	�����,

�����  63  �

-#�% 412 ���

�-������-#�

 3-4)  

����
��,  3

��#����

������-#�%/

������/�����-

���-#�% 
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������ E�	�
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��-0#�  ��"��

�#����C7���#
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��� 

38

64

62

36

14

�#��  ������

�������������

 ��"��& 12.
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�(� �.��� 
63 

7 

23 

93 

50
7

50
3

���$����- : 

�����-"�  ��

90    ,�DD

<��#�������

/�����-#�%"�#

�"������9���

� �����"��#

����#������
�.��� ��
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�������-0#��

��$B#/� *���

�#�����"��
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63 
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39� 31�

����- ��#��$B

2555  �����9�-

����-0#�  ��"�

������-0#���

121 ����-0#�

�����#�	��

��#��$B#/� 2
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��� 
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3. #��6�����%&�� 

,F�������� 2552  <�& 2553  �������������������������� ��9� 9 <��� -����A=�#��$'#��9�-9� 

27,531 �� <�& 29,766 �� #���	���� ���=����-	����
�����$%������	�  <�&����+��+"��!"����������*��#�"

��$'# !"�=0�-	���G��������� ,�&�	�,F�������� 2552 <�& 2553 ,���J=�-��,�����"�����9  

��,F 2552 ��$'#������	�-0�������"��& 80 �	���� 3  ���. �7" ���.������+ ��"��& 92.93  ���.������� 

��"��& 83.37 <�& ���.������ ��"��& 82.75  ��,F 2553 ��$'#������	�-0�������"��&  80  �+*�!�9��,?� 6  ���.  

�7" ���.������ ��"��& 88.88 ���.C�D���� ��"��& 86.29 ���.��#���-���%  ��"��& 86.21  ���.+�&��� 83.10  

���."�-�� ��"��& 80.92  <�&���. ������+ 80.20 -	���������+��+"��!"����������*��#�"��$'# ��,F  2552 

<�& 2553  "�0����&�����*-0�������"��& 80  ��� ���. (#������* 5)  #�"��&�&������*=�������$'#!"������

���������������������������,?���*�"������#������������!"�����-����A��������7",J��#���B�������   

������"��� -0����<�&���������=��"�  

����
��, 5  ��"
�����#����
���7���
��%&�� ���	����B
��*C��
���C��
��,���(���%&��              
��#��$B#/� 2552-2553 

���. 
��%&��M"�
���7� (������) 

	����B
��*C��
���C��
         
��,���(���%&�� (������) 

�� 2552 �� 2553 �� 2552 �� 2553 
C�D����               78.98                86.29 84.13 87.53 

������+               92.93                80.20 99.88 94.72 

#&���""�  53.27    74.11  83.28 84.26  

+�&��� 75.73               83.10                 81.60 84.03 

��#���-���%               66.76                86.21 81.68 83.41 

������               82.75                88.88 84.32 82.32 

������� 83.37 79.05 83.18 83.82 

-����$
0�               71.80                75.32 84.49 84.08 

"�-��               75.66                80.92 86.37 82.59 
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�6�E����, 4    ��"
�����#����
���7���
��%&�� ��#��$B#/� 2552-2553 ��
 9  ���. 

 

 

�6�E����, 5   	����B
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4. �'	��#� 
�������������������������� 9 <��� �����������,F ��,�&��$ 2553 2554 <�& 2555 �	�������

��9�-9� 12,036 ��  12,461 �� <�& 12,909 �� #���	����  ����&�"����	������������	�<��#��,�&�
�             

��@��������  #	�<������������� <-����#������*  6 – 10  

 

����
��, 6  C7�����'	��#���
  9  ���. C7���#�������E��'	��#� 

����E�  
�������#��  ���������'� ��� 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1. !�������� 4,335  4,177  4,045 550 537 501 4,885  4,714 4,546 

2. �0�����,�&�	� 4  3  3  567 531 516       571        534       519 

3. +������

����������  

  

1,146  

  

1,456  

 

1,827     690 

 

993 1,311 1,836  2,449     3,138 

4. +������������  193  167  127 213 239   263       406        406       390 

5. +���������

���B��     297  

  

376  

 

401     637 

 

635 670       934  

 

1,011     1,071 

6. �0�������*�����   751  717  701 2,653 2,630 2,544 3,404  3,347 3,245 

���  6,726  6,896  7,104 5,310 5,565 5,805 12,036  12,461   12,909 

����
��,  7   C7�����'	��#���
 9 ���.  C7���#�������E�������#�����M�(*�(������#�� 

,�&�
�

������� 

2553 2554 2555 

�	���� ��"��& 

!�������� 

#�" B�����

!��������

�	���� ��"��&

!�������� 

#�" B�����

!��������

�	���� ��"��& 

!�������� 

#�" B�����

!��������

!�������� 4,885  40.59   4,714 37.83  4,546  35.22  

B�����

!�������� 7,151  59.41   7,747 62.17  8,363  

 

64.78  

��� 12,036  100  1 : 1.46 12,461 100 1 : 1.64 12,909  100 1 : 1.84
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����
��, 8    ��"�(���'	��#���
  9  ���.  C7���#�������E��'	��#�  

����E�  
�������#�� (������)  ���������'� (������)  ��� 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1. !�������� 64.45  60.57  56.94 10.36 9.65 8.63 40.59 37.83  35.22

2. �0�����,�&�	� 0.06  0.04  0.04 10.68 9.54 8.89 4.74 4.29  4.02

3. +������

����������  

  

17.04  

  

21.11  

 

25.72 

 

12.99 

 

17.84 

 

22.58 

  

15.25  

  

19.65  

 

24.31 

4. +������������  2.87  2.42  1.79 4.01 4.29 4.53 3.37  3.26  3.02

5. +���������

���B�� 

  

4.42  

  

5.45  

 

5.64 

 

12.00 

 

11.41 

 

11.54 

  

7.76  

  

8.11  

 

8.30 

6. �0�������*�����  11.17  10.40  9.87 49.96 47.26 43.82 28.28  26.86  25.14

��� 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

�6�E����, 6  C7�����'	��#� ��#�������E� �� 2553-2555 E����� 9 ���.  
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�6�E����, 7

�������-�

��  ��#	�<����

4.62 <�& 73
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����%  ��!$

+���$�A��"�#
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�������-�
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5. 
������% 

��,�&��$<=����  ������B�����C����������������  <�&������B��"7*�E !"� ���. ��9� 9 <��� ������ 

��,F��,�&��$ 2553  ������� 8,817,727,223.26 ���  ,F��,�&��$ 2554 ������� 9,728,610,425.74 ���  

<�& ,F��,�&��$ 2555 ������� 10,306,295,141.45 ��� �����"�#��-���!"���,�&��$<=���� #�" ���B�����

���C���������������� #�" ���B��"7*�E ��,F��,�&��$ 2555 �,?�  72.61 : 22.37 :  5.02  (#������* 11) 

<��������B�������,�&��$<=�����&�+*�!�9������,F ���-������*��������,�&��$!"��������

���C��-#�%���+�@����������������������-#�%<�&�����������*B������+*��#��+7*"���+�@����������������

!"�����������  <#��G<-�������G���������+�@�����������������#�"�+�*�+���,�&��$<=������-��-���

��"�!���-0�   ��"���#���+�*�+���,�&��$<=�����,?������&B��-����A�	�������+�@�����������������

�,N�������*#�9�B��B��   �����9���������B�����<����"7*�  �����9�����#��������+��"�-0��������������	����"���,?�

-*��	��,?�<�&�������*��B��������&�&��� 

����
��, 11  
������%��
�������������C7���
������% 2553-2555  E����� 9  ���. 

����E����M"� 
��
������% 2553 ��
������% 2554 ��
������% 2555 
C7�����
�� ������ C7�����
�� ������ C7�����
�� ������

�����,�&��$

<=���� 

6,075,747,200.00    71.33 7,214,744,730.00  71.16  7,483,104,610.00  72.61

���B��

���C��������

�������� 

2,144,671,410.67    25.18 2,179,372,819.83  22.40  2,305,773,981.20  22.37

���B�� "7*�E     297,308,621.59      3.49   334,492,875.91    3.44    517,416,550.25    5.02

�����!
��!� 8,817,727,223.26 100.00 9,728,610,425.74 100.00 10,306,295,141.45 100.00 
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74.16

���B�����C��

�M"�C�#	(�O�
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5.39  ���  �

� 45,683.24

4 ���  (#���
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22.40�
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����
��,  12   ����'��(�����#$B#/���
������% 2552-2554   

����E� 
��
������%   

��� 3 �� 
  

�S��,� 2552 2553 2554 
�����
	�$����-           

   1. �����-�!���������C����    26,168.40 18,866.08 23,486.72 68,521.19  22,840.40 
   2. �����-�!����-������-#�% 52,980.06 20,691.40 30,144.71 103,816.17  34,605.39 
��������$����-�����	������       
  1. �����-�!����������-#�%

���
�+  27,165.90 32,598.99 33,714.47 93,479.36  31,159.79 
  2. �����-�!�������������-#�% 40,598.29 41,955.51 54,495.94 137,049.73  45,683.24 
  3. �����-�!���������-#�% 8,176.67 23,085.09 20,455.98 51,717.74  17,239.25 
  4. �����-�!����"7*�E 68,464.76 75,585.66 72,979.29 217,029.71   72,343.24 

�

�6�E����,  13  ����'��(�����#$B#/� �"��S��,���
������% 2552-2554 E����� 9 ���.  
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7.  ��	���
�	�&>���������������������	������ 
1. ����$&!"���$'# “+��,�&-��%” ��*���7"���� 

• -����A,J��#������ (Hands-on)  

• �,?��7""���+��*���������*����D (Professional) 

• ��:�������0�����������-#�%<�&��������� (Science and Technology Based) 

• ������&����
����+7*"���-7*"-����*��  

• ����$C��� ���C��� <�&�������=��"�#�"-����-0� 

2. ���-"������#�"�!������������  ���-"����������9� 9 ������� 

3. ���,�&����������&���,�&���<�&������#������� 

4. �������,�&������7"��������������������9��&���-
�����������<�&"C������ 

5. +�@���������������������B����7"!������������7"��9���<�&#���,�&��� 

6. �����,�&���<!��!������&���������+���&����$&!"� 9 ������� H�H 
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8. ������
�	6�@��!"���������������������	������  

7.1 ����������C�#�E�������������	����������
	�O���'�� 

1. �����!"����������������������������&B,���������  �������������������&�"���A���������*

�����������&�	����B,  ���������������������������,?����������������+������-#�%<�&

���������#�"����������,?�������������������+����������#��<����������*#���B,���������A��

"��%,�&�"���*�&B,-0��,N�������*#�9�B�� <�&�����,?����!"��������������������������� ��9�  9 <��� 

2. ��������������������������<#��&<��������7"��	��K+�&������*���*����D<�&����,?��������!"�<#��&

<�����*B�����O�"���� �+7*"�������$
�+����"�B,!������� 5 ,F  O�*����,�&��$����������������

�����������������&B�������,�&��$�+*� 15,000 ������� �&�+*�������� 60% ����������	�

<���	��"� (Dummy) A������������������,�&��$B,������#���E ��*�����������&+�@��  ���� ����

���+���������%  �������
�$'%�����������-"���������<�&"����-A����*�"������9�����7*"�����-0#�

K���
���"���W� O�*����-"���������#���,�&���  ����������#�"��#����������+��"����� 

3. ��� Retreat ����������������������������9� 9 <��� �&���,�&����%�G#�"��7*"�������������������

���������9� 9 <��� #�"������*�&�,��*��<,�����&����������������������������  <�&���������

�,��*��<,��������������������������������,?���������*<-����<�������*�	����,�&���B��+�@��

��!�9�  ���#�"�����B��������%!"�,�&����,?�#��#�9�<���-&��"������G� (Reflect)  ���A������!��-0�

,�&����"��O���  O�*��&��������7*"�����<�����!"�"��O��� �����������������������������#�"�#�9�

�	�A����<#��&���!�"��*#�9�B��A����B���7"�������*��������*�&�	����#�"B, 

4. �������������������7*"�!"���������7"���
���"�����*�&#�"��	�"����,��$�#<�&���0,<������E �+7*"�	�

���,�&���B��B���-���"��-���������*�����&�%A�������*������"������#�9������������+7*"=�#��$'#

��������������B��"������$'#�������������!"���: 

5. ������������-����!"�����������"7*�E  ���� ��{�����$%����������  �������������#���-#�% 

�+��&����-�����,?�-*�-	���D��*����=�������������	����B,B�� 

6. ������������������������������,?�-A��������������*��7*"�������������������	��������!��

�������  �������������������7"���-A��,�&�"����"����<�����  ���-�����������!��B,�	�������-A��

,�&�"����  ������*���	����]|����  �+7*"�,��*�������� (Concept) ��������������]|��������"����

����	���� <�&�&�	�B,-0�,P����-	���D�����+�@��,�&�����"���# 
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7. �����������������������������
�����=�# ����&�"�����7*"���7*"�B!���"�#-��������,�&���B�� 

��7*"�������������"����!"���:����,?�  Free Markets B�������C��-#�%����"�#-��������*������ 

����K+�&���-���-�������������������#�����#  !�����-���-��-*���*�����#�����##�"����  <�&

<����������!"������������G�B���,?�-������*�!"����+�@��"�#-������  ����	�������+�@��

����������!�9�B������������������C% (Application) <�&����	�B,��� (Apply)  �������������������

����������#�"��"��������7*"�!"�"�#-������<�&���+�@��"�#-������B,+��"����  �+7*"��"������

,�&-�C
�+���"�#-������  <�&�����!"���������������������������<#��&<����GB���	��,?�#�"�

���7"���� <#�#�"��	�����,?�������� ��*B��O9	���� 

8. ����,��*��<,����������������������������  �&���!�9���7*"���������0�-��
������!"�������� ��*��

����,�&-��%�&�,��*��  ���!"�-�"<�&!�"����G������9 

- Do More with less  ����	�"&B����!�9�������,P����#���E ����K+�&,P���������������"��� 

"��#�"��,��*���C����C�����	����<������ 

- �������������&�� WIL ( Work Integrated Learning) "�0�<���  ���!"�-�"����,?� More 

Practice  #���&��!"� WIL 

- �������������������*��������,�&���=�#���E  ������	����,�&��������9���*=������,?����

,�&��� Minimum  A���������������B��+� (Meet Minimum Requirement)  <#����� Maximum 

Requirement  =0�,�&����!��B��A�� A�����������������������,�&���=���<���-*���*,�&���<���,P������

��9�,?����"�"� 

9. ����"�B,!�������!"��������������������������������  �&#�"��"�������$&��*�&���,�&���B��

����B,!�������"����B� �"���� Macro  �����&�%<�������*,�&���B���&�	����B,<�&����������

����������������<#��&<����&-����A����-���-�����-*���*,�&���#�"����B��"����B�  #�"�#�9��,N�����

���B��  ����-����A#�9��,N�����B���G�&B��-����A+�@�������������������B,!�������B��  <�&�&�,?�

������������*B��������<#�#���B,�������������<���"7*�  O�*������������������������������

-����A�	�
��,J��#���-0�!�9�B���G�&����*"�0�  <���������&�,��*��B,"����B��G#�� 
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7.2 ���������Q,���C��%������
#����N��������������	����������
	� 

����"T�#����N�� �����
#��"7�����
�� 

1. ���+�@����$
�+������

�������� 
 

1. �0�$������������������-"�#����"���#�:�� TQF <�&

+�@������������������-�!�-�������� (Multidisciplinary 

Approach) �����9��������-	���D���
��� QM <�&����-0#���*

����"�#����$%���������� 

1. -�������������7"���
����:<�&�"�����9���,�&���<�&

#���,�&��������������7"������&��������������-"���*�0�$�

������������0��������	���� (Work-Integrated Learning – WIL)

�����9����-��"�����%�!��������]|�"����+7*"�,?�"�����%�����% 

(Site Director)   

2. +�@�������������������-"�������� (Research Based 

Learning)  

3. -����,�&����%������7"!���-A��,�&�"������*���-��������/

WIL ����	�,PD����*+��������!��,J��#������	������+7*"��

�C�<��B!,PD��/�+*�=�=�#/+�@����&�������	���� 

4. ����������&������������0�<��-����-A�����$%�	��"�/�-�7"���� 

5. -�������"�#-�������	��"������������� ����������7"!���

-A��,�&�"����
���"� �+7*"�����������]|�,J��#<�&�����B��

���&���������� 

6. -���-�����<���,��*�������������-���-������A����"�������# 

�&������������������,�&���-����"��O���"����#�"��7*"�<�&

�,?��&�� 

7. +�@������-0#�<�&�����������������-"� �������$
�+��#�:��

�&���-��� -���-������-0#���*�0�$����������-#�% ������

O9	�O�"�!"�����-0#� -����<�&+�@������-0#�������#�+7*"����

B,-0�-��� 

8. +�@������-0#�#�"�"����"��������� ��������-0#������+�+7*"

�+*���$��@  -	�����=0���*�	����<���/=0�����$��@���������           

��*#�"���������#�"�&���"�������� 
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����"T�#����N�� �����
#��"7�����
�� 

 9. +�@���&��������"������0����,�&-����$% 

10. !����������-�����9���<�&#���,�&��������9�-��������  

 �����7"���
����:<�&�"��� 

11. +�@��"�,��$%/���������-���-��������������������-"�  �+7*"

-���-������&���������0�  <�&����&���,J��#��� -���-�����

������0������� ICT  �,?�:�� �	����������-��-��������������

��������������-"� +�@����"������/��"�,J��#����-�7"���� 

+�@��-7*" E – Learning  ��9��+7*"�����������-"�  <�&���������0�

"����#�"��7*"� 

12. -�����0��%�����,?�����K+�&��� 

 

2. ���+�@��������� 1. ����	� HRD Blueprint -	��������+�@�����������9�-��������

<�&-��-���-��� 

2. +�@����&������-���-�����!"#	�<�������������  ��������

��$��@/,�&-����$%�,?�#	�<������������� 

3. -����<���0������!"#	�<����������  �������""��&��������

�������-���-���-	�����=0�B��������<#��#�9�����	���#	�<���������� 

4. -�����&��-�����������-��=0�-"����=0���,�&-����$%<�&

���*����D-�������+��������������$��@�&��� ,.�"� 

5. -����������$'%��������,�&-����$%/����&�����+  �+7*"���

-����A�	�B,�-�"!"#	�<�������������B�� 

6. +�@��-���A�&=0������ �#����=0�������������� +�@���&��<�&

��B����B����O�*�=0�������7""���+ 

7. +�@��-���A�&!"��$�����%#����#�:��������/��#�:��

�����+/�����0  <�&-����=0�-"��7""���+ 

8. -�������������7"���-A��,�&�"���������+�@���������-��

������  

9. -�����������-��-���-�����#	�<�������#�����
��&���<�&

-"����"����,���$��� 

10.�������-	���D�����$C������C���!"������������&��� 
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����"T�#����N�� �����
#��"7�����
�� 

3. ���+�@���������� 1. -����"�#����$%������������,?���$'#���,J��# +�@������
�+

���������<�&�����+  ����,?�B,#����#�:�������+<�&��

����&�����,J��#�����*-����A<!��!����#���<�����B�� 

2. -���-���<�&-���-����� ��������� �+7*"�,���������%<�&�,��

�"��-�����������B��<-������-����A�������&�����# <�&

������# 

3. -���-����������������"��-��������������"�����%�+7*"�	�B,-0����

+�@���������+����	���� 

4. +�@������&
���"���W��+7*"�������	����#�������+B��  <�&���

������#,�&�	���� 

5. +�@��
��&=0��	�  �����
�+  ����
�+�����������9������

�����&�%  ���-����-���%  <�&�,?���#��,?�=�   

6. +�@������&�����  ����!���  ����	���$����&����������&�%  

<�&��������#�<�&=� 

7. +�@���&�����-�������7"!������������7"�&�������������

,P������ ���%���� <�&���������� 

8. -�����&�����#�#�����������������-���������	����!"�

��$'#"����#�"��7*"� 

9. -���-����$C������C��� �#-�C��$& �����A��,�&����%

-�������+7*"���-������$'#����,?���"����-��0�$% 

4. ��������������<�&���""��"�

�&�� 

1. -���-��<�&+�@���&������������� ,���,����L �&����� ��*�"79"

#�"���,J��#������0,<�������������	����!"���:   

2. �+*���"������������B��!"����������� ������<!G��������<���

�	����,?����!�� 

3. +�@���&��:��!�"�0�����<�&�&�����������-��-�����+7*"���

,J��#���#���E  ���-����A��7*"�������,J��#�����*���9�"��%�� 

4. -�����&��,�&���=����,J��#���#���,N�����!"����

�������� 

5. -���-����������������������������������+������������������    

9  ���.   



กลุม ก 
“บทเรียน 8 ป และการมองไปขางหนา” 

ประเด็นอภิปราย :  
1. กรอบหลักสูตร  

- เจรจากับ สกอ. เรื่อง Flexibility ของกรอบหลักสูตร 
- ควรมีหลักสูตรเฉพาะ (Customized-Custom made) / หลักสูตรใหม 

(เชน Facility management)  
- มีการวิจัยสถาบัน (Institution Research) เรื่องการพัฒนาหลักสูตร (เชน
การทําหลักสูตรใหมทันบริบทและโอกาส หลักสูตรเชิงอัตลักษณของ 
มทร.)  

- การวิเคราะห  
 ความสอดคลองระหวางกลไกที่ใชเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และหลักสูตร  

 ความแตกตางลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติระหวาง มทร. และ  
ม.ราชภัฏ  

- การปรับเกณฑคุณสมบัติอาจารยใหเหมาะกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
- กลไกสนับสนุนใหอาจารยมีประสบการณในการทํางานจริงกับภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม  
2. บทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย  

- การจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
- การสะทอนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ผานกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากอาจารย  
- ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในระหวางสภามหาวิทยาลัยกับ         

ผูทํางานในมหาวิทยาลัย และระหวาง  9  มทร.  (เชน การเพิ่มชองทาง
สื่อสาร โดยเอกสารใหขอมูลภายใน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส)  



- กลไกที่มีคุณภาพเพื่ อกลั่นกรองวาระกอนเข าสูประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

3. แนวทางการนําไปสูบัณฑิตนักปฏิบัติ  
- แกไขจุดออนเรื่องความสามารถในการวิเคราะห การคิดเชิงระบบ การ

คิดที่มีฐานและความรูวิทยาศาสตร  
- มองโจทยประเทศ โจทยบูรณาการ (เชน การขนสงระบบราง)  
- ใหความสาคัญ Soft Skills อาจตองทําทั้งผานหลักสูตร และกิจการ

นักศึกษา  
- บทเรียนจากมหาวิทยาลัยวิชาชีพในฝรั่งเศส คือ ชั่วโมงปฏิบัติที่สูง 

การเรียนในลักษณะ Project Base ต้ังแตปที่ 1  
- รูทฤษฎี เกงปฏิบัติ คิดสรางสรรค ทํางานเปนทีม  
- สรางเครือขายตัวปอนนักศึกษาท่ีเขาเรียน (เชน : โครงการ Science 

Based Technology School-SBTS ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตร กับ 
วิทยาลัยสังกัด สอศ. (ขณะนี้มีมทร.ธัญบุรีและมทร.ลานนาเขารวม)  
 โครงการเตรียมวิศวกร เตรียมบริหาร ของมทร.ลานนา)  

- เปดและหาเวทีใหนักศึกษาตัวปอนไดแสดงความสามารถ เพื่อให 
มทร.ไดเลือก ( เชน การประกวดสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา คายวิชาการ
วิชาชีพเฉพาะทาง)  

- การคงจํานวนนักศึกษา ปวส.  
- การเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ อาจทําไดโดย  

 การขยายเวลาเรียนจาก 4 ป (เปน 5 ป) หรือ  
 การเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติในเวลา 4 ป (จัดการเรียนในระบบ quarter  
หรือ trimester) 

 
 
 



4. องคประกอบและลักษณะสภามหาวิทยาลัยที่ดี  
 มีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลการปฏิบัติ  
 มีกระบวนการและขอมูลเพื่อการ Orientation กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 มี Dialogue ตอเน่ือง ระหวางสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหาร 
 ความเขาใจและการสรางสมดุลยเรื่องบทบาทสภามหาวิทยาลัย
ดานกํากับดูแล (Oversight) กับการขับเคลื่อนโดยฝายบริหารและ
ฝายปฏิบัติ (มีการยกตัวอยางเรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษา การ
ฝงตัวในอุตสาหกรรม)  

 กรรมการสภาวิทยาลัยที่มีเวลาใหมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมีแนวทาง engage กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มี
คุณคา นอกจากการมาประชุม  

5. งบยุทธศาสตรระยะที่ 2  
- ตอบเรื่องการนําไปสูอัตลักษณที่แทจริงของทั้ง 9 ราชมงคล  

6. ความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิตจริง  
 ความเขาใจพลวัตการลงทุน การเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
เทคโนโลยี และการออกแบบหลักสูตรที่ทันการ สรางบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่ปรับตัวได 

 ใหทบทวนประสบการณการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ผานมา 8 ป  
 สรางความพรอมเรื่อง Labor Mobility  

7. การวัดความสําเร็จของบัณฑิต  
คําถามเรื่องอัตราการมีงานทํา การทํางาน ตรงสาขา รายได วาเปนตัววัด

เรื่องความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตไดมากนอยเพียงใด  
 
 
 



8. การบริหารงานบุคคล  
ประเด็นที่ควรพิจารณารวมกัน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวม 9 มทร.  
  Flexibility ของเงินเดือนสายสอน  

9. ความรวมมือกับตางประเทศ  
 การมองประเทศเอเชียตะวันออก  
 การใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน ควรดูกําลังและ
ทรัพยากรที่มี อาจผูกกับโครงการลงทุนขนาดใหญในประเทศ
เพื่อนบานเน่ืองจากทรัพยากรอาจมาจากนักลงทุน 

 



 
 
 
 

การเสวนา กลุ่ม ข  
เรื่อง  

“มทร.กับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน” 
 

วิทยากรโดย : 1. พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ 
   2. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
   3. ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
 

ผู้ดําเนนิรายการ : ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน (Retreat) 9 มทร. เรื่อง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Retreat ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแม่น้ า รามา
ดาพลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพ เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและการ
เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย แบบส ารวจแนวทางการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แยกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตามแผนและผลการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 การจดบันทึกจากการ
ประชุมร่วมระหว่างรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพรวม
ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และแบบส ารวจการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับจ านวนโครงการ กิจกรรม จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน
นักศึกษาอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา งบประมาณที่ได้รับภายใต้ผลผลิต “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน” ปีงบประมาณ 2556 และค าถามปลายเปิดด้านนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายจากผู้บริหาร รวมถึงการน าเสนอผลที่คาดหวัง
ของการเข้าสู่ระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล Retreat ในครั้งนี้ส าเร็จด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล รวมทั้งข้อคิดเห็นและค าแนะน า จึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ในโอกาสนี้ 
 

         คณะผู้จัดท า 
ธันวาคม 2555 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การทบทวนผลการด าเนินงาน (Retreat) 9 มทร. เรื่อง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกับระบบ
โลกำภิวัตน์และประชำคมอำเซียน เป็นส่วนหนึ่งในสามประเด็นหลักในโครงการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จัดขึ้นในวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซ่า กรุงเทพ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางด้านการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และการ
เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ 
แนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แยกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตามแผนและผลการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 การ
ประชุมร่วมระหว่างรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพรวม
ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และแบบส ารวจการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย
ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนโครงการ กิจกรรม จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ านวนนักศึกษาอาเซียน ศูนย์
อาเซียนศึกษา งบประมาณท่ีได้รับภายใต้ผลผลิต “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 
2556 และค าถามปลายเปิดด้านนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งปัญหา แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งได้น าเสนอผลที่
คาดหวังของการเข้าสู่ระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมถึงมหาวิทยาลัย
สรุปไดด้ังนี้ 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกับระบบโลกำภิวัตน์และประชำคมอำเซียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยจ านวน 9 แห่ง พร้อมวิทยาเขต ที่ตั้งอยู่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย ด ารงภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่อยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสายวิชาชีพทีแ่สดงอัตลักษณ์โดดเด่นของบัณฑิตที่เรียกว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ผลส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประสบความส าเร็จ ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 

ระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต้องตระหนักถึงความ
ร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาในอาเซียนและโลกเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งและความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และประชาคมอาเซียน  ความร่วมมือสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศที่เจริญแล้วจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น การวิจัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง การเคลื่อนย้าย (mobility) 



ข 

 

 

บุคลากร แรงงาน และการศึกษา นอกจากจะท าให้บุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่
เข้มแข็งแล้ว จะท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน และการเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน  

นอกจากนีม้หาวิทยาลัยควรมีความตระหนักใน 2 มิติพร้อมกัน คือ ความเป็นมหาวิทยาลัยในอาเซียนและ
โลก ดังนั้นการจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดท าหลักสูตรร่วมที่มีมาตรฐาน 
การขยายหลักสูตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) และ
ภาวะผู้น า (leadership) การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล (global competence) การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศที่เจริญแล้ว การให้ความส าคัญกับ
งานวิจัยและส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมระหว่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน การส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนในลักษณะแลกเปลี่ยนสองทางหรือระหว่างกัน (two-way mobility) การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าสู่การจัดท าเป็นฐานในการยอมรับ
ร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) รวมทั้งมีความตระหนักในการเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และการจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิต (lifelong learning) 

 

แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน แยกตำมพันธกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 ครบทุกพันธกิจ โดยให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุด และในพันธกิจดังกล่าวได้ เน้นการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Work 
Integrated Learning (WIL), joint degree program, International program และยังคงให้ความส าคัญกับ
หลักสูตรต่อเนื่อง ส่วนการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นพันธกิจซึ่งที่ประชุมให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา 

 

กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการ
หรือกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นักศึกษาอาเซียน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา หรืออยู่ระหว่างการ
จัดตั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง ได้รับงบประมาณภายใต้ผลผลิต “โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีงบประมาณ 2556 

 

นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับประชำคมอำเซียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเ พ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น การจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ (International Relations and Educational 



ค 

 

 

Center) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การมุ่งเน้นให้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียน 

ส่วนปัญหาของการปฏิบัติตามนโยบายความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน พบว่า ปัญหาหลักคือ การขาด
ทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ คือ การตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง (visa) ของนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ การเทียบโอนหน่วยกิต การจัดท าเว็บไซต์ 
(website) ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน ระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และพยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ข้างต้นดังกล่าว เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การพัฒนา 
website ภาษาอังกฤษ  

ด้านข้อเสนอแนะในการปรับนโยบายและแนวทางความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ผู้บริหารมีความเห็น
ว่า ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด าเนินงานตามแผนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ท าวิจัยร่วม 
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมทั้งระบบแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีเครือข่ายท างานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน 

 

ผลที่คำดหวังจำกกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำได้รับการพัฒนาสมรรถนะสากล (global competence) อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้น า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับทักษะ
วิชาชีพ เพ่ือการท างานบนพ้ืนฐานการแข่งขันของโลก และเกิดความตระหนักในระบบโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน ทางด้านประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมของอาเซียนและโลก รวมทั้งค่านิยมร่วมในประชาคมอาเซียน  

อำจำรย์และบุคลำกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร ได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ และได้ท าวิจัยร่วมกับสถาบัน
ภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาของอาเซียนและโลก 

 หลักสูตรที่มีความพร้อมได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรร่วม  (joint degree program หรือ 
collaborative degree program) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (English program และ
หลักสูตรนานาชาติ  (international  program) หลักสูตร WIL (Work Integrated Learning) หรือ Industrial 
Attachment หลักสูตรต่อเนื่องถูกน ากลับมาใช้ และระบบถ่ายโอนหน่วยกิตได้พัฒนาอย่างจริงจัง  



ง 
 

 

มหำวิทยำลัย ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพด้วยการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การให้ความส าคัญกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาและปริญญาที่มีข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) มีความร่วมมือทาง
วิชาการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เสวนานานาชาติ หรือกิจกรรมนานาชาติอ่ืน เพ่ือให้ประชาคมอาเซียน
และโลกตระหนักในศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และที่ส าคัญคือเกิดความร่วมมือทางวิชาการที่
เข้มแข็งมากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2548 อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เริ่มแรก วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล จากนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการโดยบริหารจัดการ
ไดอ้ย่างอิสระและมีความคล่องตัวภายใต้การก ากับดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ได้รับการยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคมพ.ศ. 2548 โดยการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 
แห่งครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่เน้นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา ที่
สามารถผลิตบัณฑิตได้จ านวนเกินกว่า 20,000 คนต่อปี ส าหรับในปีการศึกษา 2554 จ านวนบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีจ านวนทั้งสิ้น 30,426 คน      ผลส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน  โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ด ารงภารกิจในการผลิตบัณฑิต
ที่อยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสายวิชาชีพอันแสดงอัตลักษณ์ โดดเด่นของบัณฑิตที่เรียกว่า 
“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิได้อย่างประสบความส าเร็จ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


2 
 

 

 

ระบบโลกาภิวัตน ์

 

ระบบโลกาภิวัตน์ (globalization) หมายถึง ระบบที่กระบวนการทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของผู้คนและชุมชนทั่วทั้งโลก ระบบโลกาภิวัตน์ครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนส่ง และสื่อสารมวลชนที่ส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิต ระบบโลกาภิวัตน์ยัง
ก่อให้เกิดปัจจัยที่เป็นคู่ตรงข้ามต่าง ๆอย่างมากมายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสังคมโดยรวม อาทิ  ความ
ร่วมมือและการแข่งขัน ธรรมชาติและการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตแบบเดิมและการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 

ในด้านการศึกษา ระบบโลกาภิวัตน์สร้างความท้าทายให้แก่อุดมศึกษาในสองลักษณะ คือ การศึกษา
เชิงพาณิชย์ประเภทบริการข้ามพรมแดนและการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน 

การศึกษาเชิงพาณิชย์ประเภทบริการข้ามพรมแดน การจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดนภายใต้ระบบ
โลกาภิวัตน์ควรค านึงถึงข้อตกลงทางการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ของ
องค์การค้าโลก (WTO) ข้อตกลงดังกล่าวมี 4 รูปแบบ (modes) คือ 

1. การให้บริการข้ามพรมแดน (cross border delivery หรือ cross border supply) หมายถึง การค้า
บริการที่ผู้ให้บริการอยู่คนละที่กับผู้รับบริการโดยการบริการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้รับบริการ เช่น 
การศึกษาทางไกล การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต บริการทดสอบทางการศึกษา 

2. การบริโภคบริการในต่างแดน (consumption abroad) หมายถึง การที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ เช่น นักศึกษาไทยไปศึกษาในต่างประเทศ  

3. การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพ่ือให้บริการการศึกษา (commercial presence) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ
เดินทางไปเปิดส านักงานเพ่ือให้บริการในประเทศของผู้รับบริการ เช่น การให้บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศในไทย  

4. การเคลื่อนย้ายบุคลากร (movement of natural persons) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการเดินทางไป
ให้บริการในประเทศของผู้รับบริการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ 

นอกจากนี้ อุดมศึกษาไทยควรศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งข้อตกลงระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยควรตระหนักถึงผลประโยชน์ต่ออุดมศึกษาไทย ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก มีการวางระบบและการตรวจสอบเพ่ือ
รักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ทั้งในเชิงกายภาพและการศึกษาที่มาตามสาย (Cyber Education) รวมทั้ง
สร้างความพร้อมของอุดมศึกษาไทย เพ่ือร่วมมือและรับมือกับการเคลื่อนย้าย (mobility) ของอุดมศึกษา
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและภาคีคู่เจรจาของอาเซียน รวมทั้งโอกาสในการส่งออกด้านการ
อุดมศึกษาไทย 



3 
 

 

การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน ระบบโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่าง
เสรีและส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและการเมือง แม้ว่าประชาชาติในอาเซียนมีความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ และได้ขยายความร่วมมือออกไปยังด้านอื่น ๆ รวมถึงด้านการศึกษา แต่จากการแข่งขันที่รุนแรง การกีด
กันทางการค้า วิกฤตเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ ผู้น าของประเทศอาเซียนจึงมีความเห็นพ้องกันในการผลักดันให้ประเทศ
สมาชิกรวมกันในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับภูมิภาคอาเซียน  การรวมตัวจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายในหมู่ประเทศสมาชิก ได้แก่ การ
เคลื่อนย้ายของประชากร แรงงาน การค้า อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายด้านความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรม  
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ประชาคมอาเซียน 
 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) 
จัดตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพฯ โดยการประชุมผู้น าของ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ ต่อมาบรูไนดารุสซาลามได้เข้ามาเป็นสมาชิก
อันดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอันดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 สปป.ลาวและเมียนมาร์เข้าเป็น
สมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 10 ในปี พ.ศ. 2542 
รวมสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ และจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้
ก าหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี ค.ศ. 2020 ประกอบด้วยประชาคมอาเซียนสามเสาหลัก คือ 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural 
Community: ASCC) ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นมาเป็นปี ค.ศ. 2015 และ
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้น ารัฐบาล
อาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพ่ือปรับปรุงการท างานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
มีกรอบในการท างานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมือง 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.
2552 หัวข้อหลักของการประชุมคือ “เชื่อมโยงประชาคม สร้างเสริมประชาชน” หรือ “Enhancing 
Community Empowering Peoples” เน้นความส าคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
รับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมให้ความส าคัญกับ
ประชาชนมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้อาเซียนอยู่เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคและโลก 

ดังนั้นความร่วมมือทางด้านการศึกษา นับได้ว่าเป็นประเด็นหลักของการรวมตัวของประชาชาติใน
อาเซียน การศึกษา การวิจัยมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่มีการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Agreement) การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในที่ประเมินได้ครบทุกมิติ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์  มีความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องจะเอ้ือให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่
หลากหลายซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่  สามารถรองรับความต้องการและการพัฒนาได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีเข้มแข็งในประเทศอ่ืนเป็นโอกาสใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การรวมตัวกันของอาเซียนยังเปิดโอกาสทางการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การเรียนรู้ภาษาระหว่างกัน 
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การโอนย้ายหน่วยกิตข้ามสถาบันและประเทศ การส่งเสริมการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และ
การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) 

ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners): จีน เกาหลี ญี่ปุ่น (อาเซียน+3) และ 
ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ (อาเซียน+6) นับเป็นพัฒนาการที่ส าคัญของความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความเชี่ยวชาญ ความคิดเห็น และช่วยเหลือทางด้านวิชาการ  นอกจากความร่วมมือกับประเทศ
ที่เจริญแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์   ความร่วมมือกับประเทศจีนและอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่
ก าลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีจ านวนประชากรในทั้งสองประเทศมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลกก็
มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลต่อกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน ภาวะ
ดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อุดมศึกษาไทยต้องค านึงถึงและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศจีนและอินเดียใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ภาษา ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ การท า
โครงการร่วมกัน 

ในด้านการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ได้น าเสนอความพร้อมของอุดมศึกษา
ไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
กรุงเทพฯ สรุปใจความตอนหนึ่งได้ว่า  

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศสมาชิก ธ ารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของป ระชาชน 
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส าหรับอุดมศึกษา
ไทยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล ใช้ระบบการศึกษาสร้างปัญญาให้แก่ประชาชน เคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อ่ืน และ
เคารพหลักการปกครอง ทั้งยังต้องสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่นักศึกษาในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นฐานความรู้ในการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล การพัฒนา
บุคลากร ศักยภาพการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ได้น าเสนอภาพ
อนาคตด้านกิจกรรมสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น การท ายุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง การประชุมเตรียมความพร้อม และการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2558 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมุ่งผลส าเร็จจากภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิตระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน ท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างความตระหนักใน 2 มิติพร้อมกันคือ
ความเป็นมหาวิทยาลัยในอาเซียนและโลก ดังนั้นหลักสูตรทุกหลักสูตรนอกจากให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาทั้งในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์แล้ว 
หลักสูตรต้องเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกก าหนดให้เป็นภาษาในการท างานของอาเซียนและโลก
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติให้มีความเป็น
สากลทั้งด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรร่วมที่มีมาตรฐาน การขยายหลักสูตร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) และภาวะผู้น า 
(leadership) ให้กับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล 
(global competence) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่
เจรจา และประเทศที่เจริญแล้ว การให้ความส าคัญกับงานวิจัยและส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมระหว่างประเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในลักษณะแลกเปลี่ยนสองทางหรือระหว่างกัน 
(two-way mobility) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพ่ือเข้าสู่การจัดท าเป็นฐานในการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) รวมทั้งมีความตระหนักใน
การเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
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แนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพรอ้ม 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแยกตามพันธกิจ 

ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2562 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือระดับ

ความส าเร็จ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (ต่อ มหาวิทยาลัย) 
1.1 การจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศการจัดท า MoU กับ
มหาวิทยาลยัในอาเซียน  การพัฒนา
สมรรถนะสากล (global 
competence) การเป็นผู้น า 
(leadership)  
และความเป็นผู้ประกอบการ 
(entrepreneurship) ของนักศึกษา 
การจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิต 
(lifelong learning) และการจดั
การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) 
 

-  จ านวนหลักสูตรร่วม(joint degree program หรือ 
collaborative degree program) ระดับปรญิญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ท่ีท าร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัในอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 

-  จ านวนหลักสูตร English program หรือinternational  
program ระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

-  จ านวนหลักสูตร WIL (Work Integrated Learning) หรือ 
Industrial Attachment 

-  จ านวนหลักสูตรต่อเนื่อง 
-  จ านวน MoU 
 

อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อป ี

 

 
อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ
คณะ 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 
ยังไม่ก าหนดค่าเป้าหมาย 
อย่างน้อย 5 ประเทศ
อาเซียน 
 
ล าดับที่ดีขึ้นใน World 
Ranking หรือ Asian 
Ranking 

1.2 การแลกเปลีย่นนักศึกษาเพื่อการ
ฝึกงานและสหกิจระดับอาเซียน  

-  จ านวนนักศึกษาท่ีไปฝึกงานหรอืสหกิจ ณ มหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

อย่างน้อย 20-30 คนต่อป ี

1.3 การรับนักศึกษาอาเซียน -  จ านวนทุนการศึกษา 
-  จ านวนนักศึกษาอาเซียน 

อย่างน้อย 5 ทุนต่อปี 
อย่างน้อย 20 คน 

1.4 การแลกเปลีย่นอาจารย์บุคลากรและ
นักวิจัย 

-  จ านวนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย  
-  จ านวน Shadowing Programs 

อย่างน้อย 5 คนต่อปี 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพื่อนบ้านท่ีจ าเป็น  

-  จ านวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านท่ีเปิดสอน 
(ภาษาเป้าหมาย: อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ บาฮาซา หรือ
เกาหลี) 

อย่างน้อยนักศึกษาผ่าน 
TOEIC หรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 400 ส าหรับสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 500 และเปิดสอนภาษา
เพื่อนบ้านเพิ่มอย่างน้อย 2 
ภาษาภายในปี พ.ศ. 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือ ระดับ 
ความส าเร็จ 

1.6 การพัฒนาและปรับปรุง Website -  Website ที่มีข้อมูลเผยแพร่ชัดเจน ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ล าดับที่ดีขึ้นใน World 
Ranking หรือ Asian 
Ranking 

1.7 การจดัตั้งศูนย์อาเซยีนศึกษา หรือ
International Center 

-  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัดโดยศูนย์ฯ ของแตล่ะมทร. 
-  จ านวนโครงการและกิจกรรมทีจ่ัดโดยศูนย์ฯ ของแต่ละมทร. 

อย่างน้อย 200 คนต่อปี 
อย่างน้อย 5 โครงการหรือ
กิจกรรมต่อป ี

2. ด้านวิจัย ส่งเสริมการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
2.1 การท าวิจัยร่วมกับสถาบันภาครัฐ 
    และเอกชนและสถาบันการศึกษา 

-  กลุ่มวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหารธรุกิจ
และการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน 
ศิลปกรรมและสถาปตัยกรรม ลอจิสติกส์ ฯลฯ 

-  จ านวนครั้งท่ีจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

อย่างน้อย 3 กลุ่มวิจยัต่อปี
การศึกษา 
 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

2.2 การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ ์
    ร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชน 
    และสถาบันการศึกษา 

-  จ านวนบทความ อย่างน้อย 2 บทความต่อปี
การศึกษา 

3. ด้านบริการวิชาการ ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศ
อาเซียน 

 

3.1 หลักสูตรการอบรมวิชาการ เพื่อบริการ
แก่สถาบัน หรือชุมชนอาเซียน 

-  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
การศึกษา 

3.2 อบรมวิชาชีพให้กับบุคลากรอาเซียน 
ทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
อาเซียน 

-  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

-  จ านวนบุคลากรอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 

อย่างน้อย30 คนต่อป ี

3.3 การจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และ
อาเซียนศึกษาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

-  จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมในแต่ละป ี
 
-  จ านวนนักศึกษาอาเซียน หรือบุคลากรจากอาเซียนท่ีเข้ารับ
การอบรม 

อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
การศึกษา 
อย่างน้อย 10 คนต่อปี 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่การใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีอาเซียน 
และนานาชาติ 

 

4.1 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม      
     กิจกรรมทางวิชาการด้านวัฒนธรรม 

-  จ านวนโครงการและกิจกรรมทีจ่ัดแตล่ะป ี อย่างน้อย 1 โครงการหรือ
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

4.2 การส่งนักศึกษา อาจารย์ร่วมกิจกรรม
ค่ า ย ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ณ 
มหาวิทยาลัยในอาเซียน  

-  จ านวนครั้งท่ีมหาวิทยาลัยในอาเซียนเชิญมทร.  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
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การทบทวนผลการด าเนินงาน (Retreat) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในเรื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2552-2562 เริ่มจากการส ารวจข้อมูลการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันของรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการหรือวิเทศสัมพันธ์ในระหว่างเดือนกันยายน –พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน แยกประเด็นตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1.1 การจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่ประชุมเห็นควรให้แต่ละ มทร. จัด
การศึกษาหลักสูตรร่วม (joint degree program หรือ collaborative degree program) ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี และมีหลักสูตร English program หรือ international  
program ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อคณะ โดยการจัดท าบันทึกความข้อตกลง
ความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ประชุมยังให้ความส าคัญกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีที่รับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนโดยใช้เวลา
เรียนอีกไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพควบคุมควรได้รับการ
พิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องได้ด้วยเพ่ือผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพที่มีคุณภาพ
สามารถท างานในประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ ได้ และเพ่ือรองรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวส. จากประเทศ
อาเซียนเข้าศึกษาต่อ 

1.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกงานและสหกิจระดับอาเซียน ที่ประชุมเสนอว่า ควรมี
จ านวนนักศึกษาท่ีไปฝึกงาน หรือ สหกิจ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อย่างน้อย 5-10 คนต่อปี 

1.3 การรับนักศึกษาอาเซียน ที่ประชุมเสนอว่า ควรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอาเซียน  
อย่างน้อย 5 ทุนต่อปี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาเซียนเข้าเรียนอย่างน้อย 20 คนต่อปี 

1.4 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ที่ประชุมเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจัดให้มี
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรต่าง ๆ อย่างน้อยจ านวน 5 คนต่อปี 

1.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านที่จ าเป็น ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น  
เมียนมาร์ บาฮาซา เกาหลี และภาษาอ่ืน ๆ ของประเทศอาเซียน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา โดยมี
เป้าหมายให้นักศึกษาทั่วไปผ่านการสอบ TOEIC  หรือเทียบเท่าได้คะแนนไม่น้อยกว่า 400 ส าหรับนักศึกษาสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 รวมทั้งให้ มทร. แต่ละแห่ง เปิดสอนภาษาเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย 2 ภาษา ภายในพ.ศ. 2562 

1.6 การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาเช่น 
โครงการฝึกงาน (Internship Program) หรือสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน การพัฒนาทักษะการเป็น
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ผู้ประกอบการ หรืออ่ืน ๆ อย่างน้อย 5 โครงการหรือกิจกรรมต่อปี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์
อาเซียนศึกษาในแตล่ะมทร. อย่างน้อย 200 คนต่อปี 

2. ด้านการวิจัย เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกับมหาวิทยาลัยของประเทศอาเซียนและมหาวิทยาลัยต่างประเทศนอกเหนือจาก
มหาวิทยาลัยในอาเซียน 

 2.1 การท าวิจัยร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา  การลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพ่ือการด าเนินการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กับสถาบันภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา  ท าให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีโอกาส
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ แบ่งตามกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรม  ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ลอจิสติกส์ ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิจัยน าเสนอผลงาน เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและท าให้
บุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมงานมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดงานวิจัยในอนาคต  โดยมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  อย่างน้อย 3 กลุ่มวิจัยต่อปีการศึกษา 

 2.2 การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา 
เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บทความงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาและความเข้มแข็งทางวิขาการของ
มหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับนานาชาติ ที่ประชุม
เห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยควรมีการตีพิมพ์บทความร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 บทความ 

3. ด้านบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศอาเซียน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

 3.1 การจัดหลักสูตรการอบรมวิชาการเพื่อบริการแก่สถาบันการศึกษาหรือชุมชนอาเซียน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยีและการปฏิบัติ 
(Hands on) ดังนั้นการจัดโครงการบริการทางวิชาการให้กับประเทศที่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนอาเซียน จึงเป็นงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยควรเน้นการจัดหลักสูตรอบรมวิชาการระยะสั้นไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อปีการศึกษา 

 3.2 การอบรมวิชาชีพให้กับบุคลากรอาเซียนทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน การ
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน กลุ่มอาชีพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จัดการเรียนการสอนมี 5 อาชีพหลัก คือ วิศวกร สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญชี และแพทย์ (แผนไทย) ดังนั้น 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและทักษะสากลของตนให้เป็นที่
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ยอมรับ สามารถแข่งขันและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน ส าหรับ
บัณฑิตจากประเทศอาเซียนที่ต้องการเข้ามาท างานในประเทศไทยจะต้องเรียนรู้ทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นตามที่สถาน
ประกอบการของประเทศไทยก าหนด จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการยอมรับด้านการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ท าให้โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น
สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยควรมีโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 
โครงการต่อปีและมีบุคลากรอาเซียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 คนต่อปี 

 3.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และอาเซียนศึกษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน เนื่องจากทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่สมควรได้รับ
การพัฒนาให้มีระดับเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการติดต่อสื่อสารและ
โอกาสในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการด าเนินธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ  การส่งเสริมภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักและ
นิยมแพร่หลายระหว่างประเทศในอาเซียนก็เป็นส่วนส าคัญที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความพร้อมทางด้านการสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษา
อาเซียน และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ที่สามารถรองรับความต้องการของคนไทยและปรับพ้ืนฐานให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรอาเซียนที่ต้องการเข้ามาศึกษาและท างานในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะ
จัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน หรือความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาหรือบุคลากรจากประเทศอาเซียนมาเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 10 คนต่อปี 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีอาเซียนและ
นานาชาติ เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับในประเพณีอันดีงามของประเทศไทย 

 4.1 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวิชาการด้านวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างกันความเข้าใจด้านวัฒนธรรมท าให้การท างานและความร่วมมือระหว่างกันเป็นไปได้
อย่างสะดวกราบรื่น อนึ่ง การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมผ่านทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ภาษาไทยใน
การละเล่น ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาอาเซียนมีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทั้งยังเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมสามารถรับรู้ได้โดยง่ายและกระท าได้ทันทีดังนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยจึงควร
จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 โครงการหรือกิจกรรม
ต่อปีการศึกษา 

 4.2 การจัดให้นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมณ มหาวิทยาลัย
ในอาเซียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีโอกาสพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของประเทศอาเซียน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือด้าน
ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น งานวิจัย งานพัฒนาการเรียนการสอน การเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

1. โครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

 
ภาพที่ 1  โครงการหรือกิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีโครงการหรือกิจกรรม ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้วมีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มทร.พระนคร เริ่ม พ.ศ.
2550  มทร.ล้านนา และ มทร.กรุงเทพ เริ่ม พ.ศ.2554  มทร.ศรีวิชัย และมทร.ตะวันออก เริ่ม พ.ศ.2555  ส่วนที่
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการได้แก่มทร.ธัญบุรี และมทร.รัตนโกสินทร์ เริ่มด าเนินโครงการใน พ.ศ.2555 และ มทร.
อีสาน จะเริ่มใน พ.ศ.2556    

 
  



13 
 

 

2. รูปแบบและจ านวนโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา 
 

 
 

ภาพที่ 2  รูปแบบและจ านวนโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และประเทศคู่เจรจา 

 

รูปแบบการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบ่ง
ออกเป็นการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมแบบทวิภาคี จ านวน 36 โครงการ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 8 โครงการ และการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมผ่าน
มหาวิทยาลัยเครือข่ายจ านวน 6 โครงการโดย มทร.ตะวันออก มีการด าเนินโครงการ จ านวน 18 โครงการ   มทร. 
พระนคร 12 โครงการ มทร.สุวรรณภูมิ 7 โครงการ มทร.ธัญบุรี 3 โครงการ มทร.ศรีวิชัย 3 โครงการ  มทร.
รัตนโกสินทร์ 2 โครงการ มทร.อีสาน 2 โครงการ มทร.กรุงเทพ 2 โครงการ และ มทร.ล้านนา 1 โครงการ 
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3. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประชาคมอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา (ความร่วมมือที่ยังด าเนินการอยู่)  

 

 
 

ภาพที่ 3  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU/MoA) กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประชาคมอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ในรูปแบบของการท าบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือโดยมทร.ธัญบุรี มีบันทึกความร่วมมือ 
จ านวน 57 ฉบับ  มทร.พระนคร 21 ฉบับ มทร.รัตนโกสินทร์ 17 ฉบับ  มทร.ตะวันออก 10 ฉบับ มทร.ศรีวิชัย 5
ฉบับ มทร.สุวรรณภูมิ 4 ฉบับ มทร.กรุงเทพ 4 ฉบับ มทร.อีสาน 3 ฉบับ และ มทร.ล้านนา 1 ฉบับ 

ประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มากที่สุด คือ อินโดนีเซีย 17 ฉบับ รองลงมาคือ เวียดนาม 13 ฉบับ ฟิลิปปินส์ 7 ฉบับ สปป.ลาว 7 ฉบับ กัมพูชา 
6 ฉบับ มาเลเซีย 5 ฉบับ  สิงคโปร์ 3 ฉบับ และบรูไนดารุสซาลาม 1 ฉบับ ส่วนเมียนมาร์ ยังไม่มีความร่วมมือแต่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ (มทร.ล้านนา)   

ส่วนประเทศคู่เจรจาที่มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมากที่สุด 
คือ จีน 29 ฉบับ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 14 ฉบับ เกาหลีใต้ 10 ฉบับ ออสเตรเลีย 4 ฉบับ นิวซีแลนด์ 4 ฉบับ และ 
อินเดีย 2 ฉบับ 
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4. จ านวนนักศึกษาอาเซียน 

 

 
 

ภาพที่ 4  จ านวนนักศึกษาอาเซียน 
 

 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่รับนักศึกษาอาเซียนและนักศึกษาจากประเทศคู่เจรจา

เข้าศึกษาแล้วจ านวน 6 แห่ง ได้แก่  มทร.พระนคร จ านวน 150 คน  มทร.ธัญบุรี จ านวน 80 คน  มทร.ศรีวิชัย 
จ านวน 22 คน  มทร.ตะวันออก จ านวน 18 คน มทร.กรุงเทพ จ านวน 5 คนและ มทร.อีสาน จ านวน 3 คน โดย
นักศึกษาเหล่านี้มาจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีน 206 คน อินโดนีเซีย 35 คน กัมพูชา 17 คน สปป.ลาว 10 คน
ฟิลิปปินส์ 4 คน เวียดนาม 4 คน และมาเลเซีย 2 คน 

ส าหรับ มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ  และ มทร.ล้านนา ยังไม่มีนักศึกษาอาเซียนหรือ
นักศึกษาจากประเทศคู่เจรจาเข้าศึกษา 
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5. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 

 
ภาพที่ 5  การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาแล้วมีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ มทร.
ธัญบุรี  (พ.ศ. 2555)  มทร.รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2555)  และ มทร.ตะวันออก (พ.ศ. 2555) ส่วนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดตั้ง ได้แก่  มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน โดยจะเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556  และที่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ได้แก่  มทร.ศรีวิชัย  และ  มทร.พระนคร (ไม่ระบุ
แผนการจัดตั้ง)   

 
6. งบประมาณสนับสนุนโครงการภายใต้ผลผลิต “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

ปีงบประมาณ 2556 

 
ภาพที่ 6  การได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการภายใต้ผลผลิต  

“โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”ปีงบประมาณ 2556 
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ภาพที่ 7 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการภายใต้ผลผลิต  
“โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”ปีงบประมาณ 2556 

ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้รับงบสนับสนุนโครงการภายใต้ผลผลิต 
“โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ มทร.รัตนโกสินทร์ (24,200,000 บาท)
มทร.ตะวันออก (19,500,000 บาท) มทร.ธัญบุรี  (7,716,500 บาท) และ มทร.สุวรรณภูมิ (1,684,390 บาท) ส่วน
อีก 5 แห่ง ไม่ได้รับการสนับสนุน 
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นโยบายด้านการส่งเสรมิความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีนโยบายด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
ดังนี้ 

1. การจัดตั้ง ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ (International Relations and Educational 
Centre) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การส่งเสริมความร่วมมือและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพ่ือให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ได้มีความรู้และเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มทร.ธัญบุรี) 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน มีหน้าที่ก าหนดแผนงาน ประสานงาน และด าเนินงานตามกรอบที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งด าเนินการจัดกิจกรรมและด าเนินภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
(มทร.ธัญบุรี) 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ AEC 8 ด้าน (มทร.กรุงเทพ) 
3.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน 

3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

3.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและลอจิสติกส์ 

3.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทักษะภาษา มาตรฐานหลักสูตรอาเซียน กระบวนการเรียน

การสอน) 

3.5 การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ 

3.6 การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 

3.7 การเสริมสร้างความมั่นคง 

3.8 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน(เมืองการศึกษานานาชาติ 

เมืองท่องเที่ยงและบริการ) 

4. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาประเทศอาเซียน
และประชาคมโลกและการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน (มทร.ตะวันออก) 

5. การน าเรื่องอาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (มทร.พระนคร) 
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6. การจัดท า MoU กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ใน MoU อย่างต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน การท าวิจัย
ร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืน ตามที่ได้ระบุไว้ใน MoU ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
(มทร.พระนคร) 

7. การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในเรื่องภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ (มทร.พระนคร) 

8. การประชาสัมพันธ์ การจัดท าเอกสาร การจัดการประชุม หรือการสัมมนา และการจัดกิจกรรม 
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง (มทร.พระนคร) 

9. การส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้ งในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน  
(มทร.พระนคร) 

10. การส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท างานวิจัย และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน (มทร.พระนคร) 

11. การพัฒนาหลักสู ตรการ เรียนการสอนของมหาวิทยาลั ย ให้สามารถถ่ ายโอนหน่ วยกิต  
(credit transfer) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนได ้(มทร.พระนคร) 

12. การด าเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
(มทร.พระนคร) 

13. การสนับสนุนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน (มทร.รัตนโกสินทร์) 
14. การพัฒนากิจกรรมภายใต้ MoU เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ (มทร.ล้านนา) 
15. การวิจัยพัฒนารายวิชาภาษาพม่าร่วมกับ Yanyun University of Fureign Languages  

(มทร.ล้านนา) 
16. การก าหนดนโยบายมุ่งเน้นให้ความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียนใน 2 ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการและด้าน

ศิลปวัฒนธรรม (มทร.ศรีวิชัย) 
17. การสนับสนุนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้น (มทร.สุวรรณภูมิ) 
18. การเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Hub) (มทร.อีสาน) 
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ปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายความร่วมมือในประชาคมอาเซียนและแนวทางแก้ไข 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง พบปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบายความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียนและได้แก้ไขตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัญหา 

1. บุคลากรขาดความสนใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (มทร.ธัญบุรี) 

2. บุคลากรขาดความตระหนักในความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มทร.ธัญบุรี) 
3. บุคลากรขาดทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มทร.ธัญบุรี) 
4. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอในการสื่อสาร 

(มทร.ตะวันออก) 
5. อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมตามที่ได้ท า 

MoU กับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เช่น ห้องปฏิบัติการ (laboratory) ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (มทร.พระนคร) 

6. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินมีข้อจ ากัด (มทร.รัตนโกสินทร์) 
7. การขาดแคลนที่พัก งบประมาณ และการขาดทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากร (มทร.ล้านนา) 
8. การขาดทักษะด้านภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับประชาคม

อาเซียน (มทร.ศรีวิชัย) 
9. ความสามารถด้านการใช้ภาษา (เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน) ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย และนักศึกษา (มทร.สุวรรณภูมิ) 
10. การด าเนินการกิจกรรมตามกรอบ MoU (มทร.สุวรรณภูมิ) 
11. ความพร้อมทางด้านภาษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (มทร.อีสาน) 
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แนวทางแก้ไข 

1. จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการแข่งขันและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นการน าร่องและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร รวมทั้งเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน ให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (มทร.ธัญบุร)ี 

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (มทร.ตะวันออก) 

3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทดแทนข้อจ ากัดเรื่องห้องเรียนและเครื่องมือเรียนส่วน
เรื่อง อ่ืนๆ ได้ ใช้นโยบาย ขอยืมสถานที่  หรือเครื่องมือจากคณะที่มีความพร้อมมากกว่า              
(มทร.พระนคร) 

4. ปรึกษากรมบัญชีกลาง (มทร.รัตนโกสินทร์) 
5. จัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาจากอาเซียน (มทร.ล้านนา) 
6. จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน (มทร.ล้านนา) 

7. จัดหา non–Thai researchers ประจ าสาขา คณะให้มากขึ้น เพ่ือสร้างบรรยากาศ การใช้
ภาษาอังกฤษทั้งองค์กร (มทร.ล้านนา) 

8. เร่งพัฒนาคุณภาพด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยจัดให้มีโครงการฝึกภาษาเพ่ิมเติมทักษะ
ภาษาในระยะสั้นและระยะยาว (มทร.ศรีวิชัย) 

9. จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนความสามารถด้านการใช้ภาษาของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (มทร.สุวรรณภูมิ) 

10. พยายามด าเนินกิจกรรมตามกรอบ MoU ให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน (มทร.สุวรรณภูมิ) 

11. จัดโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านภาษาส าหรับนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ (มทร.
อีสาน) 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมอื 
ในประชาคมอาเซียน 

 
 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลและวัฒนธรรมของประเทศในแถบอาเซียน และพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (มทร.ธัญบุรี) 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางด้านการท างานในเวทีระหว่างประเทศ 
และทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน (มทร.ธัญบุรี) 

3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคม
อาเซียน เพ่ิมอาจารย์ที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้อย่างสร้างสรรค์ (มทร.ธัญบุรี)  

4. ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เป็นจุดแข็งของไทย เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม อาหารไทย การนวดแผนไทย (โบราณ) และการท าสปา (มทร.ธัญบุรี) 

5. สนับสนุนการจัดค่ายภาษาอาเซียนและรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศในประชาคมอาเซียน  
(มทร.ธัญบุรี) 

6. ส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
ในเรื่อง นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ โครงการ และกิจกรรม (มทร.ตะวันออก) 

7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน (มทร.พระนคร) 
8. จัดให้มีการประเมินความพร้อมก่อนด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้น ส าหรับใช้วางแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาที่
เหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ (มทร.พระนคร) 

8.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความพร้อมของ
หลักสูตร ความสามารถของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษา น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็น
ฐานข้อมูล 

8.2 ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้สังเคราะห์ไว้มาวางแผนพัฒนา
ตามล าดับดังนี้  สร้างความตระหนักร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมประชุม
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ความรู้ ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานหรือ
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รายงานรวบรวมข้อมูลที่เป็นจุดที่ควรพัฒนาหรือจุดเด่น เพ่ือน าไปวางแผนสนับสนุนการ
พัฒนาต่อไป 

9. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอน การ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในประเด็นต่อไปนี้ (มทร.พระนคร) 

9.1 ศึกษาผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
9.2 รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในอย่าง

ต่อเนื่อง  
9.3 ประเมินสภาพความส าเร็จของแต่ละคณะ สังเคราะห์ และสะท้อนผล 
9.4 รวบรวมกิจกรรมภาพความส าเร็จของคณะต่างๆ และถอดความรู้ เพ่ือหา Best Practice 

และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยอาจจะท าในลักษณะการจัดการความรู้ (Knowledge 
management)  และน า Best Practice ลงใน Blog KM 

9.5 น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา และผดุงคุณภาพให้มีความยั่งยืน
ต่อไป  

10. ก าหนดให้มีการประเมินผลหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพ่ือสรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานใน
แต่ละระดับ และคัดเลือก Best Practice มาเผยแพร่ผลงาน โดยอาจจะมีการจัดนิทรรศการ ถอด
บทเรียนความรู้ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย (มทร.พระนคร) 

11. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในมหาวิยาลัยทั้งระบบ โดยบูรณาการในทุกด้าน ทั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท า (มทร.พระนคร) 

12. สนับสนุนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 
(มทร.รัตนโกสินทร์) 

13. สนับสนุนการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพ่ือให้ความร่วมมือในประชาคมอาเซียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด (มทร.ศรีวิชัย) 

14. ก าหนดนโยบายท าวิจัยร่วมกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในลักษณะเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(มทร.สุวรรณภูมิ) 

15. สนับสนุนความร่วมมือในนามของ มทร. ทั้ง 9 แห่งเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่น เมื่อมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ควรท าในนามของ มทร. 
ทั้ง 9 แห่ง (มทร.อีสาน) 
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16. ปรับนโยบายความร่วมมือในประชาคมอาเซียน โดยมองเป็น 2 กลุ่มย่อยตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ คือ 
กลุ่มท่ีเป็นพื้นแผ่นดินและกลุ่มท่ีเป็นเกาะ ซึ่งความต้องการจะแตกต่างกัน (มทร.กรุงเทพ) 

 

โครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ระหว่างพ.ศ. 2552-2555 
 

ในระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ด าเนินโครงการและ 
กิจกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แยกตามพันธกิจหลัก ปรากฏตัวอย่างโครงการและกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

 

ด้านการเรียนการสอน 
1. การสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรส าหรับเตรียมความพร้อมประชาคมเพ่ือเข้า

สู่อาเซียน (ทุกมทร.) 
2. การให้ความรู้นักศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียน (ทุกมทร.) 
3. การท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (ทุกมทร.) 
4. การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุกมทร.) 
5. การพัฒนาหลักสูตรด้านอาเซียน (มทร.กรุงเทพ) 
6. การส่งอาจารย์ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยในจีนและไต้หวัน และประเทศที่เจริญ

แล้วในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่นการฝังตัว (Shadowing Programs) การศึกษาต่อปริญญาเอก 
(มทร.ล้านนา) 

7. การจัดสรรทุนให้นักศึกษาอาเซียน (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย) 
8. การจัดเสวนาทางวิชาการโดยเชิญผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนเข้าร่วม (มทร.ตะวันออก) 
9. การรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเข้าเรียน (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.สุวรรณภูมิ  

มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน) 
10. การรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและการส่งนักศึกษาไปสหกิจ ณ ประเทศ

ในอาเซียน (มทร.สุวรรณภูมิ) 
11. การทูลเกล้าถวายทุนแก่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพ่ือพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาจากวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก) 
12. การร่วมมือกับ Ball State University และ Lander University ส่ง Camp Leader จัดสอบ

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 9 คณะ ปีละ 80 คนในโครงการ English Camp (มทร.พระนคร) 
13. การท าหลักสูตรร่วม (joint degree program) สาขาวิชาจีนธุรกิจ (Business Chinese) ระหว่าง 

RMUTR กับ TUT (Tianjin University of Technology) (มทร.รัตนโกสินทร์) 
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14. การจัด International Visual Art Workshop and Exhibition โดยเชิญมหาวิทยาลัยสถานศึกษา
และศิลปินอิสระ จากประเทศต่างๆ ใน ASEAN รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย และ
นิวซีแลนด์ (มทร.รัตนโกสินทร์) 

15. การได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ณ Branijaya University ในปี 2555 (มทร.ล้านนา) 

16. การส่งอาจารย์ไทยเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน (มทร.สุวรรณภูมิ) 
 

ด้านการวิจัย 

1. การพัฒนาศูนย์วิจัยด้านภัยพิบัติและศูนย์วิจัยด้านการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน (มทร.
ล้านนา) 

2. การพัฒนาศูนย์วิจัยด้านเกษตรอินทรีย์กับ Brawijaya University (มทร.ล้านนา) 
3. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติโดยเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยที่ได้ท า MoU

เข้าร่วม (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย)  

4. การท าวิจัยร่วมด้านเกษตร (กล้วยไม้) กับมหาวิทยาลัย HongDuc เวียดนาม (มทร.สุวรรณภูมิ) 

5. การร่วมวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ (เบลเยี่ยม) (มทร.อีสาน) 

6. การร่วมวิจัย Visiting Professor (ไทย-ญี่ปุ่น) (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน) 

7. การเชิญ Professor จากญี่ปุ่น และการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น (มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน) 

8. การร่วมวิจัยรายได้ JIRICAS (ไทย-ญี่ปุ่น กัมพูชา สปป.ลาว) (มทร.อีสาน) 

 

ด้านบริการวิชาการ 
1. การจัดอบรมเรื่อง “Basic Research and Methodology” แก่คณาจารย์ของ University of 

Management and Economics (มทร.ตะวันออก) 
2. การอบรมเทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ไทย-นิวซีแลนด์) (มทร.อีสาน) 
3. การอบรมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของบุคลากร (ไทย -นิวซีแลนด์) (ไทย-จีน) 

(มทร.อีสาน) 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ใน 
โครงการเพชรราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 
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2. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาจาก Chongqing Technology and Business 
University, Chongqing University of Technology, Guilin University of Technology, 
Guangxi Normal University และYunan Normal University ในปี 2554 และจาก Brawijara 
University และ Chongqing Technology and Business University ในปี 2555 (มทร.ล้านนา) 

3. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมของสโมสรนักศึกษาที่ Chongqing University ในปี 2553 
(มทร.ล้านนา) 

4. การส่งนักศึกษาไปร่วมแข่งกีฬากับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย (มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย) 
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ผลที่คาดหวังจากการทบทวนผลการด าเนินงาน 
 

การทบทวนผลการด าเนินงาน เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับระบบโลกาภิวัตน์และ
ประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

1. การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล (global competence) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถนักศึกษา
ในการแข่งขันในระดับสากล โดยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้น า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับวิชาชีพ เพ่ือ
การท างานบนพื้นฐานการแข่งขันของโลก 

2. ความตระหนักในระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงลึก และความตระหนักทาง
ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมในระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน รวมทั้งค่านิยมร่วมใน
ประชาคมอาเซียน ผ่านการเรียนการสอนโครงการ และกิจกรรม 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่ใช้ในอาเซียนและ
ประชาคมโลก ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผ่านโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการใน
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ประเทศอาเซียน และประเทศที่เจริญแล้ว 

4. การจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เพ่ิมความเข้มแข็ง การท าวิจัยร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนและ
สถาบันการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดผลต่อชุมชนอาเซียนและโลก 

 
หลักสูตร 

1. การพัฒนาหลักสูตรในสาขาที่มีความพร้อมให้เป็นหลักสูตรร่วม (joint degree program หรือ 
collaborative degree program) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (English 
program และหลักสูตรนานาชาติ(international  program) หลักสูตร WIL (Work Integrated 
Learning) หรือ Industrial Attachment ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน ประเทศคู่เจรจาและกับประเทศที่เจริญแล้ว 

2. การผลักดันให้น าหลักสูตรต่อเนื่องกลับมาใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการการศึกษาต่อของนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 

3. การพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของนักศึกษา (student 
mobility) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ 
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มหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในที่ประเมินได้ครบทุกมิติ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก การให้ความส าคัญกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่มีข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement)  

2. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เสวนานานาชาติ หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ โดยมีเจ้าภาพร่วม
เป็นมหาวิทยาลัยในอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและประเทศที่เจริญแล้ว 

3. ความตระหนักในศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น สถาบันวิจัย ศูนย์วัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียนและโลก 

4. ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประชาคม
อาเซียนและโลก 

5. ความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งมีความเข้มข้นมากขึ้น 
 

 
_____________________ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมอภปิราย 
 

ผู้ด าเนินรายการ:  

ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต  

ต าแหน่งปัจจุบัน:  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการวิจัยทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การศึกษา:  
Ph.D. (Animal Reproduction), Swedish University of Agricultural Science, Sweden 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ร่วมอภิปราย:  

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  

ต าแหน่งปัจจุบัน: 

ประธานคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอานาจักร (คลังสมอง วปอ.) 

การศึกษา: 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 30) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ) โรงเรียนนายร้อย จปร. 

 

ผู้ร่วมอภิปราย:  

คุณวนัส  แต้ไพสิฐพงษ ์

ต าแหน่งปัจจุบัน: 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จ ากัด 

การศึกษา: 

Master of Business Administration, Santa Clara University, U.S.A. 
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ผู้ร่วมอภิปราย:  

รองศาสตราจารย์ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  
ผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

การศึกษา: 

Post-Doctoral Fellow, The Queen’s University of Belfast Northern Ireland, U.K. 

Ph.D. (Organic Chemistry), University College Cork, The National University of Ireland, U.K. 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผู้ร่วมอภิปราย:  

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การศึกษา: 

Ph.D. (Public Policy and Management), Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

M.Sc. (Public Policy and Management), Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

M.Sc. (Applied Solar Energy), Trinity University, U.S.A. 

B.E. (Electrical Engineering), University of New South Wales, Australia 
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ประธานการอภิปรายกลุ่ม:  

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ประธานอนกุรรมการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

การศึกษา: 

B.A (Zoology), University of Wisconsin, U.S.A. 

M.S. (Genetics), University of Wisconsin, U.S.A. 

Ph.D. (Genetics), University of Hawaii, U.S.A. 

 

เลขานุการกลุ่ม:  

ผูช้่วยศาสตรจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ 

ต าแหน่งปัจจุบัน:  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

การศึกษา: 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (Ph.D candidate) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
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แบบส ำรวจกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 9 แหง่ 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูผู้ตอบแบบส ำรวจ 

ช่ือ............................................นำมสกลุ..........................................ต ำแหน่ง............................................... 

หน่วยงำน.................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่/เบอร์โทร............................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2 :  ข้อมลูด้ำนควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน (รวมอำเซียน +6) 

1.  ท่ำนมีโครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน (รวมอำเซียน +6) หรือไม่ 

     มีแล้ว   เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ......................   

    อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร    เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ...................... 

    ไมม่ี   คำดวำ่จะเร่ิมตัง้แต ่พ.ศ......................   

2.  ถ้ำมี โครงกำร/กิจกรรมดงักลำ่ว มีรูปแบบกำรเร่ิมด ำเนินงำนอย่ำงไร  (เลือกโครงกำรละ 1 ค ำตอบ) 

    ทวิภำคี (ระหวำ่งมหำวิทยำลยัของท่ำนกบัมหำวิทยำลยัในอำเซียน) จ ำนวน .............. โครงกำร   

   ผ่ำนมหำวิทยำลยัเครือข่ำย      จ ำนวน .............. โครงกำร   

   ผ่ำนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ (สกอ.)  จ ำนวน .............. โครงกำร 
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3.  ท่ำนมีบนัทึกควำมเข้ำใจ (MoU) / บันทึกควำมตกลง (MoA) กับมหำวิทยำลยัหรือหน่วยงำนในประชำคม

อำเซียน (รวมอำเซียน +6) ใดบ้ำง (นบัเฉพำะควำมร่วมมือท่ียงัด ำเนินกำรอยู่) 

    อินโดนีเซีย  จ ำนวน ..........ฉบบั       มำเลเซีย  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   ฟิลิปปินส์  จ ำนวน ..........ฉบบั       สิงคโปร์  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   บรูไน  จ ำนวน ..........ฉบบั       เวียดนำม  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   สปป.ลำว  จ ำนวน ..........ฉบบั       เมียนมำร์  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   กมัพชูำ  จ ำนวน ..........ฉบบั  

   จีน   จ ำนวน ..........ฉบบั       ญ่ีปุ่ น  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   เกำหลีใต้  จ ำนวน ..........ฉบบั       อินเดีย  จ ำนวน ..........ฉบบั 

   ออสเตรเลีย  จ ำนวน ..........ฉบบั       นิวซีแลนด์  จ ำนวน ..........ฉบบั 

4.  ท่ำนมีนกัศกึษำอำเซียน (รวมอำเซียน +6) ท่ีศกึษำอยู่ในมหำวิทยำลยัของท่ำนหรือไม่ 

   ไมม่ี  

   มี จ ำนวน..............คน    จำกประเทศ......   

   อินโดนีเซีย    จ ำนวน .........คน     มำเลเซีย จ ำนวน .........คน     

   ฟิลิปปินส์    จ ำนวน .........คน     สิงคโปร์ จ ำนวน .........คน    

   บรูไน    จ ำนวน .........คน     เวียดนำม จ ำนวน .........คน    

   สปป.ลำว    จ ำนวน .........คน     เมียนมำร์ จ ำนวน .........คน    

   กมัพชูำ    จ ำนวน .........คน    

   จีน     จ ำนวน .........คน        ญ่ีปุ่ น จ ำนวน .........คน     

   เกำหลีใต้    จ ำนวน .........คน        อินเดีย จ ำนวน .........คน    

   ออสเตรเลีย   จ ำนวน .........คน        นิวซีแลนด์ จ ำนวน .........คน 
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5.  มหำวิทยำลยัของท่ำนมีศนูย์อำเซียนหรือไม่ 

     มีแล้ว   เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ......................   

    อยู่ระหวำ่งกำรจดัตัง้     คำดวำ่จะเสร็จ พ.ศ...................... 

    ไมม่ี   คำดวำ่จะเร่ิมจดัตัง้ พ.ศ......................  

6.  ท่ำนได้รับงบประมำณแผ่นดินสนบัสนุนโครงกำรภำยใต้ผลผลิต โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ในปีงบประมำณ 2556 หรือไม่ 

   ได้รับ   วงเงิน.................................บำท 

   ไมไ่ด้รับ  

7.   มหำวิทยำลยัของท่ำนมีนโยบำยด้ำนกำรสง่เสริมควำมร่วมมือกบัประชำคมอำเซียนอย่ำงไร  

(อำทิเช่น กำรเป็น Education Hub กำรสนบัสนุนควำมร่วมมือกบักลุ่มประเทศอำเซียน   กำรเป็นมหำวิทยำลยัท่ี

เช่ียวชำญด้ำนกำรศกึษำและวิจยักบักลุม่ประเทศอำเซียน เป็นต้น) 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

8.  ปัญหำ อปุสรรค และข้อจ ำกดัของกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน ของท่ำนคืออะไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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9.  ท่ำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำ อปุสรรค และข้อจ ำกดั ดงักลำ่ว อย่ำงไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

10.  ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับนโยบำยและแนวทำงควำมร่วมมือในประชำคมอำเซียน

อย่ำงไรบ้ำง เพ่ือให้ควำมร่วมมือดงักลำ่ว สำมำรถด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อประโยชน์สงูสดุ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 



 
บทบาทของ 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม 
ในการพฒันาประเทศ 

   
พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาต ิ
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
22 ธันวาคม 2555 

 

 



NEW GROWTH MODEL สร้างฐานเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื 

 
Growth & 

Competitiveness 

Inclusive 
Growth 

Green 
Growth 

ปรบั 

Internal 

Process 

หลุดพ้นจาก

ประเทศ

รายได้ปาน

กลาง 

เป็นมติรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

ลดความ

เหลื่อมล า้ 

คน / คณุภาพชวีติ / ความรู ้ / ยุตธิรรม โครงสร้างพืน้ฐาน / ผลติภาพ / วจิยั

และพฒันา 

กฎระเบยีบ 

ระบบงาน / ก าลงัคนภาครฐั / งบประมาณ 

การบรูณาการยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) เพือ่เป็นกรอบการ
จดัสรรงบประมาณประจ าปี 2557 

2 





4 NESDB 

Country Strategy 
แนวยุทธศาสตรแ์ละนโยบายทีต้่องบรูณาการรวม 28 ประเด็น 

 

1. ดา้นเกษตร 
2. ภาคอุตสาหกรรม 
3. การทอ่งเทีย่วและ
บรกิาร 

4. โครงสรา้งพืน้ฐาน 
5. พลงังาน 
6. การเชื่อมโยง
เศรษฐกจิในภมูภิาค 

7. การปรบัขดีความ 
สามารถในการ
แขง่ขนั 

8.R&D 
 

1. การพฒันาคณุภาพดา้นการศกึษา 
2. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
บรกิารสาธารณสุข 

3. การดแูลผูส้งูอายุ เดก็ สตร ีและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

4. การสรา้งโอกาสและรายได ้แก่ SMEs 
และเศรษฐกจิชุมชน 

5. แรงงาน  
6. ระบบยตุธิรรมเพือ่ลดความเหลื่อมล ้า 
7. การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ สรา้ง 
ธรรมาภบิาลและความโปรง่ใส 
 
 

1. การพฒันาเมอืง
อุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศ 

2. การลดการปลอ่ย 
GHG 

3. นโยบายการคลงั
เพือ่สิง่แวดลอ้ม 

4. การฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชา
ติและบริหาร
จดัการน ้า 

5. การเปลีย่นแปลง
สภาวะภมูอิากาศ 
 

1. กรอบแนวทางและการ
ปฏริปูกฎหมาย 

2. การปรบัโครงสรา้ง
ระบบราชการ 

3. การพฒันาก าลงัคน
ภาครฐั 

4. การปรบัโครงสรา้งภาษ ี
5. การจดัสรรงบประมาณ 
6. การพฒันาสนิทรพัย์
ราชการทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

7. ความมัน่คงใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. การปฏริปูการเมอืง 

GROWTH & 
COMPETITIVENES

S 
INCLUSIVE GROWTH 

GREEN  
GROWTH 

INTERNAL  
PROCESS 



แผนงานบูรณาการการวจิยัและพฒันา 

1. ขบัเคลือ่นค่าใชจ่้ายดา้น R&D เป็นรอ้ยละ 1 ของ GDP 

2. การส่งเสรมิบคุลากรดา้น S&T  ภาครฐัไปปฏบิตังิานใน

ภาคอตุสาหกรรม (Talent Mobility) 

3. การใชป้ระโยชนจ์ากกก าลงัคนดา้น S&T 

4. การใชป้ระโยชนจ์ากอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 





The ASEAN Krabi Initiative:  
From Policy to Practice 

Science, Technology and Innovation (STI)  

for a Competitive, Sustainable and Inclusive ASEAN 

Pichet Durongkaveroj (pichet@sti.or.th) 
Secretary General 
National Science Technology and Innovation Policy Office 
Ministry of Science and Technology, Thailand 



ASEAN 2015 and beyond:  
Integration is key 

• ASEAN 2015 will see integration of ASEAN 
communities: political, economic and socio-
cultural. 

• Following this scenario, science and technology 
should be integrated across ASEAN and beyond. 

• Collaboration leads to clusters and integration. 

• Private-Public Participation (PPP) as mechanism. 

• A win-win situation. 
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Environment surrounding STI 

• Common heritage 

• Diverse cultures, yet with distinct common 
background 

• Common outlook on life and society in general 

• Common interests in trade, industry, 
agriculture, etc. 

• Common interests in growing science and 
technology and applying them to 
development.  
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Making Changes – Starting from the Krabi Retreat in 
December 2010  

Participants are STI policy makers, national economic planners and industry 
representatives from ASEAN countries and the ASEAN Secretariat.  
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… approved by the APABAST and COST 
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…finally endorsed by ASEAN S&T Ministers  
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Krabi Initiative  
Science, Technology and Innovation (STI) for a Competitive , Sustainable and Inclusive  ASEAN 

STI 
Enculturation  

 

Public-Private 
Partnership 

Platform  

Bottom-of-the -
Pyramid (BOP) 

Focus  

Youth-focused 
Innovation 

  

STI  for Green 
Society 

 

Organisational restructure for a meaningful delivery of STI agenda in ASEAN 

ASEAN Innovation for 
Global Market 

Green 
Technology 

Digital Economy, New Media 
& Social Network 

Science  and 
Innovation for Life 

Biodiversity for 
Health & Wealth 

Energy 
Security 

Water Resource 
Management 

Food Security 
 

Thematic 
Tracks 

Develop mechanisms to pursue partnerships and cooperation with other stakeholders in STI  

Paradigm 
Shifts 

ASEAN 2015 – Vision of ASEAN Leaders 

Rationale 
Roles of STI – A Balance between Competitiveness and Human Development (People-oriented STI) 

Reinventing ASEAN Scientific Community for a Meaningful Delivery of STI Agenda in ASEAN 

Courses of 
Action Enhance ASEAN Plan of Action on S&T for 2012-2015 and leverage the recommendations of the 

Krabi  Retreat for development of future APAST beyond 2015 

Implement monitoring and evaluation mechanism for the implementation of STI thematic tracks 

Endorsed by ASEAN S&T Ministers at the 6th IAMMST as a policy framework for STI cooperation in ASEAN, December 2010  
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Thematic Tracks of the Krabi Initiative 

1. ASEAN Innovation for Global Market  

 ASEAN innovation through science and technology can benefit both ASEAN and global markets. Locally, 
ASEAN indigenous capabilities in products and services can benefit common people, raising quality of life 
both in the form of appropriate and emerging technologies. Utilizing our locally available resources 
and innovation can also extend to the global markets and contribute to ASEAN 
competitiveness. 

2. Digital Economy, New Media and Social Networking 

 The revolution of Information and Communication Technology (ICT) paves the way for a more pervasive 
and knowledge-based society. In this regard, ASEAN in the digital age must make sure the 
accessibility and affordability of ICT and useful applications covering social networking, mobile 
communication, disaster management, healthcare improvement and gender equality to name a few. 

3. Green Technology 

 Climate change is starting to show visible impact globally. In response to the increasing demand for 
industrial production to be more environmental friendly, STI should play a pivotal role in upgrading the 
industry by making use of low-carbon and cleaner technology. STI for mitigation and 
adaptation to climate change will be crucial for ASEAN sustainable development. 

4. Food Security 

 STI plays a vital role in ensuring food security for ASEAN 600 million population. From productivity 
improvement and optimization, appropriate mechanization of farms, appropriate food safety 
standards and access to adequate nutritional requirement to modern biotechnology that cater 
for both food and energy security. ASEAN should also extend our capacity in food production to dialogue 
partners including China and India. 
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5. Energy Security  
The fluctuation of oil price and the increasing global demand of  energy for economic development make it 
necessary for ASEAN to ensure energy security in the region. STI is vital in increasing energy efficiency 
and developing next-generation alternative energy sources. 

6. Water Resource Management 
Realizing that water is critical to both living and production, ASEAN should utilize STI in effective water 
management. In order to ensure stable access to clean water, innovations should be extensively 
promoted to facilitate water utilization and waste water treatment, mitigate disaster from flood 
and prevent water scarcity. 

7. Biodiversity for Health and Wealth  
ASEAN is one of the most biodiversity-rich region in the world. Efforts should be made in preservation and 
appropriate use of this resource for the improvement of health and value creation. In this regard, STI is 
instrumental in collective discovery of new species, developing effective preservation methods and 
create values from biodiversity and its applications in food, health and energy areas. 

8. Science and Innovation for Life 
The future of ASEAN is in the hands of our youth today. ASEAN youth who are well-equipped with science 
literacy and technology competency are the hope for ASEAN prosperity. Creativity and passion in STI 
instilled in our youth will pave the way for the capacity building and life-long learning of future ASEAN 
population. This entails innovative ecosystem in schools, vocational and higher education institutions as 
well as bridging learning system to professions and career path.  
  

Thematic Tracks of the Krabi Initiative 
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Five Aspects of Paradigm Shift 

STI 
Enculturation 

Bottom-of-
the-

Pyramid 
Focus 

Youth-
Focused 

Innovation 

STI for 
Green 

Society 

Public-Private 
Partnership 

Platform 

Mainstream science, technology and 
innovation (STI) into ASEAN citizens’ 
ways of lives. Innovation eco-systems are to 
be created in ASEAN community at all levels. 
Due recognitions are given to citizens with 
outstanding STI achievements as the role 
models. 

Special attention should be given to the 
majority of the ASEAN population_ the 
bottom-of-the-pyramid. In this regard, 
consideration must be accorded to the 
outcomes of STI addressing on 
human basic needs such as foods, 
habitat, health, and access to 
information and knowledge. 

Opportunities for young people to enhance their STI 
potentials and entrepreneurship are to be enlarged. 
Examples of measures to be taken include Young ASEAN 
STI Awards, cross-country attachment program and seed 
funding to support youth-focused innovations. 

Green STI integration platform in 
its transformation towards low-
carbon society. Science-based public 
awareness on environmental-friendly 
life style is to be instilled.  Appropriate 
technologies and green innovations are 
to be promoted among ASEAN member 
countries in order to become 
competitive and yet remain sustainable. 

Public-Private Partnership should be 
strengthened through proactive dialogs and 
establishments of engaging platforms such 
as government-linked-companies and corporate 
social responsibility activities.  
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From Krabi Initiative to  
ASEAN Plan of Action on Science, 

Technology and Innovation 

 

APASTi 

17 



The Basic Conceptual Framework 

The Current ASEAN Plan of 
Action on Science and 

Technology (APAST) 

The New ASEAN Plan of Action on 
Science, Technology and Innovation 

(APASTi) 

Exclusiveness of S&T 
Inclusiveness of S&T and 

INNOVATION 

Knowledge generation & 
application 

Knowledge transformation 

State/Institution-oriented People-oriented 

State players 

State & Non-State players  
including local governments, private 

sector, people, and International 
organizations 
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Some Strategic Actions to begin with… 

• KI Pilot Programmes 
Aligned with the current ASEAN COST 

flagship programmes and sub-committees 
missions 

• Cooperation with Dialogue Partners and 
International Organizations 
Proactively engage APASTi with ASEAN 

Dialogue Partners and International 
Organizations 

• Public-Private Partnership Mechanism 
Enhance linkages with private partners 
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Feasibility- Attractiveness Diagram of 

Food Security 
 

Feasibility 

A
tt

ra
ct

iv
en

es
s 

productivity 
improvement 

incl. farm 
mechanization 

Halal food hub 

STI-based access to 
adequate food and 

nutritional 
requirement  

food safety 
standards 

extend ASEAN 
capacity in food 
production to 

dialogue partners 
and the world 

biotechnology for 
food security 

KI thematic tracks as a platform to  
explore areas of cooperation 
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Feasibility- Attractiveness Diagram of  

Water Resource Management 

 

Feasibility 

A
tt

ra
ct

iv
en

e
ss

 

water quality 
standards 

access to clean 
water 

waste water treatment mitigate disaster 
from flood and 

drought   
prevent water 

scarcity 

water desalination 

real time river-basin modeling  
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KI thematic tracks as a platform to  
explore areas of cooperation 
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Thailand-Lao PDR STI Cooperation  
on ASEAN Krabi Initiative 

1. STI Policy Cooperation 
• Development/Monitoring/Evaluation of STI Policy 
• HRD Exchange Programme 

2. Water Resource Management 
• Community Water Management 
• Telemetry and Satellite Imagery for Flood Monitoring  

3. Agriculture and Agro-Based Industry 
• Technology Need Assessment for Climate Change 

Adaptation and Mitigation 
• Breeding and Genetic Engineering Training  

Programme 

4. STI Education and Enculturation 
• Science Awareness and Science Communication 

Programme 
• Science Village Programme 

5. Public-Private Partnership (PPP) Programme 
• STI Consultation Service for SMEs 
• R&D Cooperation in Renewable Energy  
• Pilot STI Community - Electricity Production from 

Small Hydro Power 
 
 

 http://sti.or.th/thai-laoPDR-STIWorkshop 
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Integrated Foresight for Sustainable Economic 

Development and Eco-Resilience in ASEAN 
Countries 

• Using the Krabi Initiative as a platform to 

develop foresight scenarios of ASEAN 

by 2015 and 2020. 

• The aim is to use foresight techniques to 

introduce interdependent and synergistic 

economic growth in ASEAN such as 

expansion of smart infrastructure to rural 

areas and development of growth 

opportunities for all citizens. 

 

APEC Center 
for Technology Foresight 

ASEAN Innovation 

Green Technology 

Food 
Security 

Energy 
Security 

Water 
Resource 
Manage-

ment 
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SEA-EU-NET 

 

International Cooperation Network Project (INCO-Net) funded by the 
7th EU Framework Programme for RTD 

Participants: STI Ministries, funding agencies, research performers 
from (most) ASEAN and EU countries 

Mandate: 
• Facilitate and support S&T policy dialogue 
• Strengthen S&T cooperation 
• Increase participation of ASEAN researchers in FP7 

Runtime: 2008-2012 
SEA-EU-NET 2: started end of 2012 and will run until 2016 

• Support ASEAN participation in Horizon 2020 
• More focus on innovation 

 
 

 
 



Marie Curie actions 

(selection; details: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions) 
 

Initial Training Networks (ITN): training opportunities for Early Stage 
Researchers provided by a network of universities/res. Inst./busin.  

Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP): promoting partnership 
and collaboration between business and academia 

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES): a staff exchange 
scheme fostering collaboration between research institutions based in 
Europe and in Third countries. 

 

International Outgoing Fellowships (IOF): individual grant for Experienced 
Researchers: Europe  outside Europe;  

International Incoming Fellowships (IIF): individual grant for Experienced 
Researchers: non-European country  Europe 

Career Integration Grants (CIG): a lump sum to encourage Experienced 
Researchers to settle/return in Europe;  

 
 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
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Source: Suvit Maesincee 
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FDI does not always lead to 
Technology Transfer 

ท่ีมา: สวทน.ใช้ข้อมลูจาก WEF 29 



Reaching a threshold of technology adoption may 
drive economic development & sustainability 

ท่ีมา: สวทน.ใช้ข้อมลูจาก WEF 30 



Private sector investment in STI is essential 

ท่ีมา: สวทน.ใช้ข้อมลูจาก WEF 31 



ต้องก้าวข้าม “Middle Income Trap” 
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          1. Main Science and Technology Indicators, June 2008 

          2. International Institute for Management Development (2008). World Competitiveness Yearbook 2008.         

          3. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาตแิละส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

          4. Young Ok-Ahn (2009). Building Korea with Science, Technology and Innovation. 

เกาหล ี
ไทย 
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กระบวนการ
สร้างนวัตกรรม 

วิจยั พฒันา 

ขยายผลเชงิพาณชิย ์

หบุเหวมรณะ 
Valley of death ก า

ไร
/ข
าด

ทุน
สะ

สม
 

เวลา 
Source: adapted from Osawa and Miyazaki (2006) 

ผลติภณัฑ์
ไดร้บัการตอบ
รบัจากตลาด 

ธุรกจิเริม่มี
ก าไร 

แนะน า
ผลติภณัฑส์ู่

ตลาด 

การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

VC 

สนับสนุน 
ทุนบ่มเพาะ 

สนับสนุน 
ทุนเร่งการเตบิโต

ของธุรกิจ 
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ขา้วและ
ผลติภณัฑจ์าก

ขา้ว 
มนั ออ้ย ปาลม์ 
เพือ่พลงังาน 

ยางและ
ผลติภณัฑ ์

อาหารแปรรปู  

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และ

อเิล็คทรอนกิส ์

ยานยนตช์ิน้สว่น
และอปุกรณ ์

พลาสตกิ 

และปิโตรเคม ี

แฟช ัน่  

(สิง่ทอฯ อญัมณี 
เครือ่งหนงั) 

ทอ่งเทีย่วและ
สาขาตอ่เนือ่ง 

โลจสิตกิสแ์ละ
สาขาตอ่เนือ่ง 

กอ่สรา้งและ
บรกิารตอ่เนือ่ง 

เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคแ์ละ 

ดจิทิลั 

     

     
    

กรอบแนวคดิรา่งนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2555-2564) 

สาขาเป้าหมายทางเศรษฐกจิของนโยบายและแผน วทน. 

    เศรษฐกจิ 
มเีสถยีรภาพ 
ย ัง่ยนื 
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การเคลือ่นยา้ย 

แรงงาน 

นวตักรรม
ชุมชน 

ความตระหนกั 

ใน วทน. 

การศกึษา 

ดา้น วทน. 

การวจิยัและ
พฒันา 

ระบบสขุภาวะ 

ของประชาชน 

ความเหลือ่มล า้ 

และยากจน 

     

     
    

กรอบแนวคดิรา่งนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2555-2564) 

     

สงัคมดมี ี
คณุภาพ 
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ประเด็นและเป้าหมายทางสงัคมของนโยบายและแผน วทน. 



วทน 
Sustainability 

     

     
    

กรอบแนวคดิรา่งนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2555-2564) 

ภูมภิาคภิวตัน์ 
(ประชาคม 
อาเซียน+) 

นวตักรรม 
สีเขยีว 

พลงังาน 
 และ 

ส่ิงแวดล้อม 

ความเปลีย่นแปลง 
ด้านประชากร 

และสังคม 

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม 

ความม ัน่คงทาง
พลงังานและ
พลงังานสะอาด 

สงัคม
สงูอาย ุ

การ
เปลีย่นแปลง

ของ
วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การเคลือ่นยา้ย
ทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

กระจาย 
ความเจรญิ 

การสรา้งสรรค ์

การผลติและ
บรกิารเชงิ
นเิวศน ์

     เศรษฐกจิ 
มี
เสถียรภาพ 
ยั่งยืน 

     

สังคมดีมี 
คุณภาพ 
 

การแขง่ขนัและรว่มมอื 
ทางเศรษฐกจิ 
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ปัจจุบนั 

ลงทุนวจิยั = .24 % ของ
GDP  

บุคลากรวิจยั (FTE) 
9 : 10,000 

สดัส่วนการลงทุนวิจยั 
(เอกชน : รฐั) 

40 : 60 

2564: 2% 
2559: 1% 

(2564) 25:10,000 
(2559) 15:10,000 

2559-2564 
70:30 

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(มกราคม 2554) 

ขอ้มูลจาก IMD ประจ าปี 2555 
R&D Exp = 21,493 MB 
R&D Exp : Gov : Private =13,318:8,175 MB 
R&D Personnel  = 57,220 (man-year) 

เป้าหมายการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ 
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ระบบวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ  

38 

การวจิยัและพฒันา (Research & Development) 

นวตักรรม (Innovation) 

การถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Technology Transfer) 

การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปใชไ้ดจ้รงิ 
(Utilization/Commercialization) 

การพฒันาและผลติก าลงัคน (Human Resource) 

การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. (STI Infrastructure) 

ปจัจยัสนบัสนุนตา่ง ๆ (Enabling Environment) 



Talent Mobility Program 

• สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมลงทนุ

ท าวจัิยและพัฒนาเพิม่ขึน้ 

• บรรเทาปัญหาการขาดแคลน

บคุลากร วท. ในอตุสาหกรรม 

• สง่เสรมิใหบ้คุลากร วท.ไดรั้บ

ประสบการณ์การท างานเพือ่

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง 

• ปรับเปลีย่นหลกัสตูรการเรยีน

การสอนและการวจัิยและพัฒนา

เพือ่ผลติบคุลากร วท. รว่มกับ

ภาคอตุสาหกรรม 

• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืที่

เขม้แข็ง มกีารท างานรว่มอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

สถาบนัวจิยั
ของรฐั/ 

สถาบนัอดุม
ศกึษา 

สรา้งกลไก 
เชือ่มโยง 
•บคุลากร 
•นกัศกึษา 
•องคค์วามรู ้
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เอกชน 

สถาบนัวจิยั 
(องคก์าร
มหาชน, 

พรบ.เฉพาะ) 

หนว่ยงาน
ราชการ 

มหาวทิยาลยั 
นอก 
ระบบฯ 

ใน 
ระบบฯ 

เกดิงา่ย 

เกดิไดแ้ต ่
ตอ้งสง่เสรมิ 

เกดิยากมาก 
(ตอ้งออกกฎใหม)่ 

เส้นทาง Talent Mobility ภาพรวม 

มศีกัยภาพ 
เกดิขึน้ไดเ้ร็ว 
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เด็ก เกษยีณ 

 
 

 
นกัวจิยั
,วศิวกร 

 
ป.โท 
ป.เอก 

 ป.ตร ี

ปวส. 

ม.ปลาย 
ปวช. 

ม.ตน้ 

ประถม 

อนบุาล 

EBL 
(บา้นนกั
วทิย์
นอ้ย) 

SBTC 

จฬุาภรณ 

วมว., มหดิล
วทิย,์ สพฐ. 

Brain Circulation 

WiL 

WiL 

WiL 

สรา้งคนในระบบการจา้งแรงงานความรู ้

Enquiry-
based 

Learning 

Experim
ental-
based 

Learning 

Project-
based 

Learning 

คปก. 

นร.ทนุ 

Income Contingent Loan 

การพฒันาก าลงัคนในแตล่ะชว่งอาย ุ

41 

ASEAN 

แรงงาน 



PrimaryConnections (Australia) 

 Key Features 
Teaching and  learning and features: 
• student-centred learning 
• the linking of science with literacy 
• student planned  investigations 
• embedded assessment 
• cooperative learning  

5Es teaching and learning model: 
• Engage 
• Explore 
• Explain 
• Elaborate  
• Evaluate 

A comprehensive professional  learning 
programme: 
• PrimaryConnections Facilitators are supported 
with a training manual, electronic  
resources and DVDs 
 
Curriculum resources - linking science with literacy: 
• Build on students’ natural curiosity and  sense of 
wonder about how the world works 
 

ทีม่า: Department of Education, Employment and Workplace Relation (2009). PrimaryConnections- An Introduction. 

Science Education @ Primary School Level 
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โรงเรยีน/หอ้งเรยีนส าหรบัผูม้คีวามสามารถ
พเิศษดา้น วท สายสามญัศกึษา 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ 
“เป็นโรงเรยีนทีจั่ดการเรยีนการสอนเพือ่บม่เพาะนักเรยีน 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้น 
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ซึง่จะชว่ยสรา้งนักวจัิยพัฒนา 
และนักประดษิฐค์ดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี  
–นักเรยีน 240 คน/ปี 

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 
“มสีถานะเป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาคเพือ่เพิม่โอกาส
ใหก้บันักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์และ
คณติศาสตรร์ะดับ ม.1-6 โดยเฉพาะกลุม่ขาดแคลนทนุ
ทรัพย”์- 12 โรงเรยีน (หอ้งละ 24 คน)  

หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร,์ ก.วทิย ์
“เป็นหอ้งเรยีนพเิศษในโรงเรยีนส าหรับ 
นักเรยีนม. ปลายทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีึน้ใน 
โรงเรยีนเครอืขา่ยหรอืโรงเรยีนในก ากบั 
ของมหาวทิยาลัย โดยใชห้ลักสตูรของ 
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เป็นแนวทาง 
ในการจัดการเรยีนการสอน” – 7 โรงเรยีน 
(หอ้งเรยีนละ 30 คน)  

หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร,์ สพฐ. 
“เป็นหอ้งเรยีนพเิศษส าหรับนักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรร์ะดับ ม.ปลายในโรงเรยีน 
เพือ่ใหเ้ป็นนักวทิยาศาสตร ์นักวจัิย ประดษิฐค์ดิคน้” – 107 
โรงเรยีน (หอ้งเรยีนละ 30 คน) 
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โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ 
(SBTS) 

“เป็นโรงเรยีนทีจั่ดการศกึษาในระดบั ปวช. เพือ่
รองรับนักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ (talents) 
ทางการประดษิฐค์ดิคน้/พัฒนาเชงิเทคโนโลย ี
โดยจะสง่เสรมิการพัฒนาศกัยภาพและเตรยีม
ความพรอ้มของนักเรยีน กระตุน้ใหเ้กดิ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละมคีวามสนใจทีจ่ะพัฒนา
ตนเองไปสูก่ารเป็น นักเทคโนโลยใีนอนาคต”  

 

วทิยาลยัเทค
นิคพงังา  
จงัหวดัพงังา
  

วทิยาลยั
อาชวีศึกษา
เทคโนโลยฐีาน
วทิยาศาสตร ์
(ชลบุร)ี จงัหวดั
ชลบุร ี  

วทิยาลยัเทคนิ
คสรุนาร ี
จงัหวดั
นครราชสีมา  

วทิยาลยั
อาชวี 
ศึกษา
สิงหบ์ุร ี
จงัหวดั
สิงหบ์ุรี
  

วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยลี าพนู 
จงัหวดัล าพนู 
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สง่เสรมิการลงทนุรว่มรฐั-เอกชน พฒันาหลกัสตูร
อาชวีศกึษาตอบสนองอตุสาหกรรมรายสาขา: 

ผลติภณัฑย์างลอ้ 

Diploma Certification Program with Michelin 

- Toward Diploma Certification Program in Automation with 
real experience in Industry 
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สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชี ัน้สงู 
Thailand Advanced Institute of Science and Technology, THAIST  

เครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนดา้นระบบขนสง่ทางราง 

เครอืขา่ยเพือ่พฒันาก าลงัคนและเทคโนโลย ี
อตุสาหกรรมยางพารา 

เครอืขา่ยเชีย่วชาญเทคโนโลยเีซ็นเซอร ์

เครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนดา้นการออกแบบเพือ่การ
ผลติและนวตักรรม (Design for Manufacturing 

and Innovation)  
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การคดิเชงิ
วจิารณญาณ
และการ
แกป้ญัหา 

ทกัษะการ
สือ่สาร  

 
ทกัษะการ
ท างาน
รว่มกบั
ผูอ้ ืน่ 

 

 
ทกัษะ
ความคดิ
สรา้งสรรค์
และการ
พฒันา

นวตักรรม 
 

ศนูยส์ง่เสรมินวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางการศกึษา 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการกา้วเขา้สูศ่ตวรรษที ่21  
(21st Century Learning Innovation Center) 

ท าวจิยั พฒันา
เครือ่งมอื
ตน้แบบ 

(Prototype) 

พฒันาและ
ฝึกหดับคุลากร
การเรยีนการ

สอน 

เชือ่มโยง
เครอืขา่ยและ
สรา้งการมสีว่น
รว่มกบัภาคสว่น

ตา่งๆ   

เป็นศนูยน์วตักรรมการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่การวจิยั พฒันา
นวตักรรมการเรยีนรูด้ว้ยแนวทางใหม ่เชน่ Enquiry-based learning, 
Project-based learning, Edutainment, การพฒันาอปุกรณ์
เชือ่มตอ่ซอฟแวร ์หรอื content ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื แทบเล็ต เพือ่
การเรยีนรูแ้บบท ัว่ถงึ 

คณุสมบตั ิ4 ประการของคน
ในศตวรรษที ่21  
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 Supporting Measures for Private Sector Technology 
Development and Innovation  

Firms 

OSMEP 

NSTDA 

NIA 

THAIST 

BOI 
Universities 

Revenue 
Dept. 

SME Bank 

Tax 
incentives 

• R&D 
• TT 
• Finance 
• Infrastructure 
• Supporting 
   services 

• Finance 
• Supporting 
  services 

R&D/ 
Consultancy 

Services/HRDs 
Incubators 

Tax 
incentives 

• Finance 
• Supporting 
   services 

Dept. of Ind. 
Promotion • Finance 

• Supporting 
   services 

•High-level 
STI manpower 

SPA 

• Science Parks 
• Incubators 

Dept. of IP 

• IP Protection 

•R&D/innovation fund 
•HRD Scholarships 

TRF and other 
R&D funding 

agencies 



อุทยานวทิยาศาสตรค์อือะไร? 
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นิคมอุตสาหกรรม อุทยานวทิยาศาสตร ์

สถานทีท่ีอ่ านวยความสะดวกและ
สนบัสนุนให้เอกชน ท าการผลติ 

 

 

 

สถานทีท่ีอ่ านวยความสะดวกและ
สนบัสนุนให้เอกชน ท าวจิยั 

 

 

 

Manufacturing Research & Development  



โครงการจดัต ัง้อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค  
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อตุสาหกรรมยทุธศาสตร ์

เหนอื ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใต ้

1.เกษตรและอาหาร  
(พชื ผัก ผลไมใ้น
ภาคเหนอื และขา้ว) 

2.อเิลคทรอนกิสแ์ละ
สารสนเทศ  
(IT software & digital 
content) 

3.การแพทย ์สขุภาพ และ
เทคโนโลยชีวีภาพ 

1.เกษตรและอาหาร 
(ขา้ว หมอ่น สกุร ไก ่และไหม)  

2.พชืเศรษฐกจิและพชืพลงังาน  
(มนัส าปะหลงั ออ้ย) 

3.อเิลคทรอนกิสแ์ละสารสนเทศ  
(Hard disk drive, Enterprise 
software, Embeded software) 

4.อตุสาหกรรมในกลุม่ GMS  
(เหมอืงแร ่เหมอืงหนิ พลงังาน
ทดแทน) 

1.พชืเศรษฐกจิและ พชื
พลงังาน 
(ยางพารา ปาลม์น ้ามนั) 

2.เกษตรและอาหาร  
(ไมผ้ลอาหารทะเล และ
ผลติภัณฑฮ์าลาล) 

3.เภสชัและเครือ่งส าอาง 
(สมนุไพร ผลติภัณฑจ์าก
ธรรมชาต)ิ 

ผลลพัธ/์ผลกระทบทีส่ าคญั 
•  มกีารลงทนุดา้นการวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิม่ขึน้ 550 ลา้นบาท 
•  มลูคา่ทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้จากการใชบ้รกิารอทุยานวทิยาศาสตร ์10,000 ลา้นบาท 
•  มกีารจา้งงานของธรุกจิใหมท่ีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิงานของอทุยานวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้ 4,000 
คน 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์

สรา้งความเขม้แข็งใหแ้กธ่รุกจิในภมูภิาค ใหเ้อกชนท าวจัิยและพัฒนาดว้ยการเชือ่มโยง
กบัองคค์วามรูใ้นมหาวทิยาลัย ตามความเขม้แข็งของอตุสาหกรรมทอ้งถิน่ 
 

งบประมาณ 
16,670 ลา้นบาท 



Science Parks Network 

5 Science Parks and 60 UBI 
 

Thailand Science Park 
• Headquarter of NSTDA and  

4 National Researcher Centers 
Northern Science Park: 

(1) Chiang Mai University  
(2) Maejo University 
(3) Naresuan University 
(4) Mae Fah Luang University  

 

North Eastern Science Park: 
      (1) Khon Kaen University 
  (2) Suranaree University of Technology 
      (3) Maha Sarakham University 
 (4) Ubon Ratchathani University 

 

Southern Science Park: 
 (1) Prince of Songkla University 
 (2) Walailak University   

 

Eastern Science Park (in the-set-up) 
 (1) GISDA  
 (2) Burapha University 

Thailand  
Science Park 

Eastern  
Science Park 

North Eastern  

Science Park 

Northern  
Science Park 

Southern  
Science Park 
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การใหบ้รกิารผูเ้ชีย่วชาญยกระดบัเทคโนโลย ีSMEs 

10% ของ SMEs มคีวาม
เขม้แขง็และเกดิผลกระทบ 

200,000 ลา้นบาท 
ในเวลา 5 ปี* 

แรงงาน 
เขม้ขน้ 

ทักษะ 
เขม้ขน้ 

เทคโนโลย ี
เขม้ขน้ 

วจัิยและพัฒนา 
เขม้ขน้ 

* อา้งองิการค านวณจากรายงานผลการประเมนิโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย กรณีผลกระทบความส าเร็จ  
  ของโครงการใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิค โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย (ธันวาคม 2553) 

สนบัสนุนผูเ้ชีย่วชาญ: 

• บรกิารปรกึษาและวนิจิฉัยปัญหาทางเทคนคิ 

• จัดฝึกอบรมและสมัมนาวชิาการ  

• เสาะหาเทคโนโลยทีัง้ในและตา่งประเทศ  

• บรกิารจับคูธ่รุกจิเทคโนโลย ี

• บรกิารสบืคน้ขอ้มลูอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 

• เชือ่มโยงสูห่น่วยงานสนับสนุนอืน่ๆ 
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การเสวนา กลุ่ม ค  
เรื่อง  

“มทร.กับภาคการผลิตภาคสงัคม ชุมชน และ 
University Social Responsibility” 

 
วิทยากรโดย : 1. ม.ร.ว.ดิศนดัดา  ดิศกุล 
   2. นายวิบูลย์   กรมดิษฐ์ 
   3. คุณวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์ 
   4. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
 

ผู้ดําเนนิรายการ : ดร.ปานเทพ    ลาภเกสร 
 

 
 



 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 
กับระบบโลกาภิวัตนและประชาคมอาเซียน กบระบบโลกาภวตนและประชาคมอาเซยน 



แนวทางการพัฒนา แนวทางการพฒนา 
เพื่อรองรับการกาวเขาสประชาคมอาเซียน เพอรองรบการกาวเขาสูประชาคมอาเซยน 


แนวทางการพัฒนาเพื่อ

ดานนักศึกษาและอาจารย

รองรับการกาวเขาสู
ปร ชาคมอาเซียนประชาคมอาเซยน

ดานวัฒนธรรม

Best Practices



แนวทางที่ มทร. ทั้ง 9 แหง จะทํารวมกัน

ประชุมวิชาการนโยบายที่
เทคโนโลยี
นานาชาติ

global 
mindset

นโยบายท
ชัดเจน

MOUนําเสนอจุดแข็ง

ที่มั่นคงของ มทร.

ทุนการ
ศึกษา

บัณฑิต
ศึกษา

องคกรรวม 
สื่อ

เทียบระดับ
ความร 9 มทร.ความรู



กลุ่ม ค.  
เรื่อง “มทร.กับภาคการผลิต ภาคสังคม ชุมชน และ 

University Social Responsibility 

การประชุม  RETREAT  
สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ ง  

23  ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมแม่น้้า  รามาดาพลาซา กรุ ง เทพมหานคร  

 

 

 

สรุปประเด็นที่ประชุม 

ประธาน : อาจารย์ประพัฒน์  โพธิวรคุณ (นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์)  
เลขาธิการ : ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย (รองอธิการบดี มทร.ล้านนา) 



ประเด็นหารือ กลุ่ม ค. 
1. การสนองงานในเบื้องพระยุคคลบาทของ 9 มทร. ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
2. ผลการด าเนินงานของ 9 มทร. 
 ต่อสังคม ชุมชน ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
 ความร่วมมือกับภาคการผลิต 
 การก าหนดต าแหน่งสายรับใช้สังคม 
3. แนวทางการด าเนินงาน เชิงนโยบายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
 

 



1. การสนองงานในเบื้องพระยุคคลบาทของ 9 มทร.  
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 9 มทร.จึงได้สนองงานในเบื้องพระยุคคลบาท 
ที่ประชุม : เห็นด้วย 
1. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2556 
2. จัดท าแผนแม่บทระยะยาว ปี 2557-2560 ประกอบด้วย 
- การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการน้ าอย่างจริงจัง 
- การร่างใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติ (พัฒนา) 
3. ร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ ของ 9 มทร. ที่เป็นองค์ความรู้พร้อมใช้ 
 



กราฟใยแมงมุมแสดงการเปรียบเทียบการสนองงานในเบื้องพระยุคคลบาทของ 9 มทร. ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน  
(พ.ศ.2552-2555) กับกลุ่มงานโครงการพระราชด าริฯ 8 ด้าน (ตามที่ กปร. ได้แบ่งหมวดหมู่ไว้) 



2. มทร.กับภาคการผลิต ชุมชน และ University Social Responsibility 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม ชุมชน 

และภาคการผลิต 

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

2.1 เพื่อให้เกิดผลเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง แต่ละ มทร. ควรมีผู้รับผิดชอบด้านน้ีโดยตรง เช่น 
อาจมีรองอธิการบดีฝ่าย marketing  หรือคณะท างานรับผิดชอบด้าน marketing ที่จะเป็นผู้
ขับเคลื่อนในภาคปฏิบัติที่จะเช่ือมโยงกับชุมชน และภาคการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม นอกจาก
จะต้องตอบสนองต่อสังคม ชุมชนแล้ว ในภาคการผลิต มทร. ควรเร่ิมต้นกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ของกลุ่มประเทศที่มาลงทุนจ านวนมากในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น และจีน (โดยอาศัยเครือข่าย
บุคลากรที่ส่งไปพัฒนายังกลุ่มประเทศเหล่านั้น ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเครือข่าย) 



www.themegallery.com 

จากหลักเกณฑ์ของส้านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : UNDP จะเห็นได้ว่าชีวิตครอบครัวและชุมชน,ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม, ชีวิตการงาน, รายได้ และการมีส่วนร่วม เป็นมิติที่ได้รับผลจากการด้าเนินงานมากที่สุดตามล้าดับ 

2) ผลการด้าเนินงานภายใต้ภาระงานของมหาวิทยาลัย       
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 



www.themegallery.com 

การจ้างงานรายสาขา 

มทร.จะร่วมกับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สดุ 
รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
กลุ่มการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการจ้างการงาน
ประเทศ 

3) การด้าเนินงานของ 9 มทร.ร่วมกับภาคการผลิต ตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน  



2.2 มูลเหตุหนึ่งที่ท าให้คณาจารย์ ภาคการผลิตน้อย อันเนื่องมาจากไม่สามารถน า
ผลงานหรือสัมฤทธิผลมาขอก าหนดต าแหน่งเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตตนเอง
ได้  

ที่ประชุมจึงเห็นว่า  

ควรให้มีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสายรับใช้สังคม โดยให้มีคณะท างานและ
ไปน าร่างจากมหาวิทยาลัยที่ส าเร็จแล้ว โดยแต่ละสภาต้องเห็นเป็นประเด็นส าคัญ   

2. มทร.กับภาคการผลิต ชุมชน และ University Social Responsibility 



ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน (Credit Bank)    
 ฝ่ายเลขาได้น าเสนอตัวอย่างของการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศออสเตรเลีย เกาหลี และญี่ปุ่น ท้ังนี้ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า 
3.1 ให้ด าเนินการตั้งคณะกรรมการด าเนินการร่วมกัน 
3.2 ร่วมกันด าเนินการน าร่องจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 สามารถน าเอาผลงานต่างๆ น ามาสะสมอยู่ใน Credit Bank เพื่อใช้ในการขอรับวุฒิ 
หมายเหตุ การด าเนินงานควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเช่น วิทยาลัยชุมชน และ

การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น 
 

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) 



ประเด็นส้าคัญที่ประสงค์ให้ มทร. ร่วมกันด้าเนินงานโดยเร่งด่วน คือ  

• การเตรียมความพร้อมในการเป็น Logistic Hub 
• การจัดการแหล่งน้ าอย่างจริงจัง 
• ความเป็นไปได้ที่จะจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนกับภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

 

ข้อแนะน้าจากองค์ปาฐก ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล  



กลุ่มวิจัย P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof  
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ศ. ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

ผลงานวิชาการด้านอุตสาหหรรม-บริการ-สังคม สู่การขอ
กาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2555 

 

หัวหนากลุมวิจัย Polymer Processing and Flow (P-PROF) 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(มจธ.) 

http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
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1. ปจัจุบนัการขอตาํแหน่งวชิาการ มีเพยีงทางเลอืกเดียวคอื การเนน้ใช้

ผลงานวจิยัที่ตพีมิพใ์นวารสารหรอืที่ประชมุวชิาการ ไม่ว่าจะเป็น

สาขาวชิาใดกต็าม 

2. นกัวชิาการที่เนน้ งานสอน และงานบรกิาร (ชมุชนและอตุสาหกรรม) 

ยงัไม่มีช่องการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

3. สกอ. (รว่มกบั วช และ ส.คลงัสมอง) อยู่ระหว่างดาํเนินการหาทาง

เลอืกอืน่ๆ (teaching professor, service professors เป็นตน้) 

4. เกณฑใ์หม่ ตอ้งยดืหยุ่น ตอบสนองงานวชิาการที่หลากหลาย “ทัง้ใน

แงส่าขาวชิา และบรบิทวธิีการ” แต่คงมาตรฐานทางวชิาการ 

 

ปญัหาและทางแกไ้ขของการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
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1. ผลการสอน  ประกอบดว้ย เอกสารประกอบการสอน / เอกสาร

ประกอบคาํสอน / เอกสารการสอน / ตาํรา / หนงัสอื 

2. ผลงานวชิาการ ประกอบดว้ย ผลงานวจิยั และบทความทาง

วชิาการ  ผลงานสิ่ งประดษิฐค์ดิคน้ และผลงานวชิาการอื่นๆ 

3. การพจิารณาจรรยาบรรณ ประกอบดว้ย  การลอกเลยีนผลงาน  

การแบ่งสดัสว่นไม่เป็นธรรม  เป็นตน้   

ผลงานที่ใชข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
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• คุณภาพของผลงาน (ระดบั ผศ. เกณฑใ์หม่ 2555) 

• ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งเป็นงานท่ีมีลกัษณะคุณภาพ

ระดบัดี และมี 3 องคป์ระกอบดงัน้ี ร่วมดว้ย คือ 

• (1) ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่  และ 

(2) มีการวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์  และ 

(3) สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือมีผลกระทบต่อการ

พฒันาชุมชน สงัคม หรือประเทศ 

 

เกณฑค์ณุภาพผลงาน สาํหรบั ผศ.  
หลกัเกณฑแ์ละวธิีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2555  

http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
http://www.kmutt.ac.th/p-prof
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เกณฑคุ์ณภาพทุกตาํแหน่ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2555  

ผลงานทางวิชาการสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการทุก

ตําแหน่ง ตอ้งเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณีหน่ึง

หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดงัต่อไปน้ี 

1) สอดคลอ้งกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์และการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

2) เพื่อใหรู้้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมใหมี้ความเขม้แขง็ 

5) ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
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ทางเลอืกใหม่ของการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

สําหรับ มทร.  (เสนอเป็นตุ๊กตา) 

1. มทร. ควรยดึทางเลอืกเดิม (จนกว่า สกอ. จะดาํเนินการเสรจ็) แต่ มทร. ควรเริ่มกอ่น และ

ควรเนน้ปรบเปลี่ยนรายละเอยีดและสดัสว่นของผลงานทางวิชาการ (ประเภทอืน่ๆ) ที่จะใช้

ขอ (ผศ. รศ. ทาํไดไ้ม่ยาก) – บทเรยีน มจธ. 

2. แนวทางใหม่น้ี เป็นทางเลอืกที่อาจารยแ์ละนกัวิจยัสามารถใชว้ิธีการขอแบบเดิมได ้ สว่นตวั 

เหน็ว่า มทร. ควรยงัคงการใชผ้ลงานตพีมิพร์่วมดว้ยในการขอวิธีการใหม่น้ี แต่อาจใช้

สดัสว่นผลงานตพีมิพท์ี่นอ้ยลง 

3. อาจารยแ์ละนกัวิจยั ที่ไดร้บัตาํแหน่งทางวิชาการจากวิธีใหม่น้ี ไดร้บัสทิธิ์และศกัด์ิศรเีท่า

เทยีมกบั การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการแบบเดิม 

4. ถา้ มทร. ท ัง้ 9 ร่วมกนั จะเป็นกลุม่ตวัอย่างของ mass ขนาดใหญ่ ที่สงัคมตอ้งรบัฟัง 

5. ทางเลอืกใหม่น้ี อาจสามารถใชข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการแบบเป็นทมีได ้(ยงัไม่ควร

ดาํเนินการในช่วงแรก) 
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1. แต่งต ัง้คณะกรรมการวชิาการดาํเนินการ (หวัเรอืตอ้งเขา้ใจบรบิทของงานวิจยั 

และผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามสาํคญัและสนใจ) 

2. กาํหนดรายละเอยีดของผลงานวิชาการ (ในกรอบของ “ผลงานวชิาการอืน่ๆ”) 

ทางเลอืกใหม่และคะแนน (ระดมสมองจากนกัวิจยัหลากหลายสาขา) 

3. กาํหนดเกณฑค์ณุภาพการประเมิน (สว่นตวัเหน็ว่า ผศ. ใชอ้งคค์วามรู,้ รศ. พฒันา

องคค์วามรู ้และ ศ. สรา้งองคค์วามรู)้ 

4. กาํหนดวิธีการประเมินในทางปฏบิตั ิ(สรา้งกลุม่ผูป้ระเมิน แบบประเมิน และวิธีการ

ประเมิน (ตอ้งมีหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบยอ้ยหลงัได)้ ขา้มระบบเกา่-ใหม่ได ้และใหมี้การขอ

โดยวิธีพเิศษ) การสรา้งการยอมรบัจากผูท้รงคณุวฒุสิาํคญัมากๆ (ระดมสมองจากนกัวิจยั 

และนําเสนอ สภามหาวิทยาลยั) 

5. ทดลองปฏบิตัจิรงิ (มี ตย. ที่ชดัเจนและเป็นที่ยอมรบั) 

 

 

13-03-2003 7 

วธีิดาํเนินการ - การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

สําหรับ มทร.  (เสนอเป็นตุ๊กตา) 
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     1.5  ตอน/บทในหนังสือ/หนังสือทีม่บีรรณาธิการ    

              (Chapter in book /Chapter in Edited book)  

  

15/หน่วยกติ / / X 

ผลงานทีส่ามารถใช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ 

ตารางที ่ 1  ลกัษณะผลงานและระดบัคะแนน 

 
ผลงาน คะแนน 

ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

1.  ตําราและหนังสือวชิาการ 

     1.1  ตํารา  (Text  Book) หรือตําราแบบส่ือประสม  15/หน่วยกติ / / / 

     1.2  หนังสือ หรือหนังสือแบบส่ือประสม                                                      15/หน่วยกติ / / / 

      1.3  หนังสือ/ตําราทีเ่ป็นบรรณาธิการ (Edited       

              Book)    

7.5/หน่วยกติ / / X 

     1.4  ตําราแปล    

   

7.5/หน่วยกติ / / X 

1 



ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

    1.6  ชุดแบบเรียน Self-study Materials หรือ Self- 

           Access Material  

15/หน่วยกติ / / X 

 1.7  ส่ือประสม (Multimedia) 15/หน่วยกติ / / X 

2.   บทความวจิัยและพฒันา 

 2.1  วารสารระดบันานาชาติ ทีม่ผู้ีทรงคุณวุฒิ  

           พจิารณาผลงานทีต่ีพมิพ์เผยแพร่แล้ว หรือที ่

           ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ (นํามาคดิคะแนนได้ 

           เพยีงคร้ังเดยีว) 

      - บทความวจิัยและพฒันาแบบเต็มรูป (Full  

              Paper) 

      - บทความวจิัยและพฒันาแบบย่อ     

             (Technical notes/Short  Communication) 

 

 

 

 

40 คะแนน 

 

30 คะแนน 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

2 



 2.2  วารสารระดบัภูมภิาค  ทีม่ผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณา  

           ผลงาน 

         - บทความวจิัยและพฒันาแบบเต็มรูป (Full Paper) 

      -  บทความวจิัยและพฒันาแบบย่อ (Technical notes/      

              /Short Communication) 

 

 

30 คะแนน 

20 คะแนน 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 2.3  วารสารในประเทศทีม่ผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน 

     - บทความวจิัยและพฒันาแบบเต็มรูป (Full Paper) 

     - บทความวจิัยและพฒันาแบบย่อ (Technical    

            notes/Short Communication) 

 

25 คะแนน 

15 คะแนน 

 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

    / 

    / 

 2.4  เอกสารการประชุมวชิาการนานาชาติหรือภูมภิาค    

          (Proceedings) 

     - มผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน (นานาชาติ) 

     - ไม่มผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน (ภูมภิาค) 

         -  ไม่มผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน  

 

 

30 คะแนน 

25 คะแนน 

20 คะแนน 

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

X 3 

ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 



ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

 2.5  เอกสารการประชุมวชิาการระดบัชาติ    

          (Proceedings) 

      - มผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน 

      - ไม่มผู้ีทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน 

 

 

20 คะแนน 

15 คะแนน 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

X 

X 

 2.6  รูปแบบโปสเตอร์ทีม่ผีลงานเต็มรูป (Full Paper)  

          ประกอบ 

7 คะแนน / / X 

3.  บทความทางวชิาการ/บทความปริทศัน์ (Review  

     Article) (ทั้งในรูปแบบส่ิงพมิพ์และอเิลก็ทรอนิกส์ที ่

     ตีพมิพ์ใน) 

    3.1 วารสารนานาชาติ  (บทความปริทศัน์ Review Article)

  

 

 

 

30 คะแนน 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

    3.2  วารสารนานาชาติ (บทความวชิาการ) 15 คะแนน / X X 
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 4.2  ส่ิงประดษิฐ์และงานออกแบบ (ต้องมเีอกสารรับรองว่า 

         ได้รับรางวลั/ใช้งานได้จริง)   

      4.2.1  ส่ิงประดษิฐ์    30 คะแนน / / / 

      4.2.2  งานออกแบบ  7 คะแนน / / X 

ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

   3.3  นิตยสารสายวชิาชีพนานาชาติ (International Magazine) 10 คะแนน / X X 

 3.4  นิตยสารสายวชิาชีพในประเทศ (National Magazine) 7 คะแนน / X X 

 3.5  ส่ือทัว่ไป  2 คะแนน / X X 

4.  ทรัพย์สินทางปัญญา 

 4.1  การจดสิทธิบตัร (Patent)  ประเภท 

     4.1.1   ส่ิงประดษิฐ์  (Product and/or Process)  40 คะแนน / / / 

     4.1.2   งานออกแบบ  10 คะแนน / / / 

     4.1.3   อนุสิทธิบตัร 7 คะแนน / / / 
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       4.2.3  งานออกแบบในการฝึกประลอง 7 คะแนน / / X 

                          1)  เพือ่ใช้งานทัว่ไป 

                     2)  เพือ่ทดแทนการซ้ือมาใช้งาน 

        4.2.4  งานออกแบบ/อุปกรณ์ และส่ือการสอน  5 คะแนน / / X 

 4.3  การพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development) 

        4.3.1   ซอฟต์แวร์ทีไ่ด้รับการใช้งานจริงในวงวชิาการ  

                   ทัว่ไป 

                   1)  ขนาดเลก็ 

                   2)  ขนาดกลาง 

                   3)  ขนาดใหญ่ 

 

 

 

10  คะแนน 

15  คะแนน 

25  คะแนน 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

X 

X 

/ 

        4.3.2  ซอฟต์แวร์ในการฝึกประลอง 

                 1)  เพือ่ใช้งานทัว่ไป 

                    2)  เพือ่ทดแทนการซ้ือมาใช้งาน  

7 คะแนน / / X 

ผลงาน 

 

คะแนน 

 

ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 
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ผลงาน 

 

คะแนน 

 

ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

        4.3.3  ซอฟต์แวร์ทีไ่ด้รับรางวลั 

                 1)  การแข่งขนัประกวดผลงานระดบันานาชาติ 

         2)  การแข่งขนัประกวดผลงานระดบัชาติ 

              3)  นิทรรศการทีจ่ัดแสดงโดยหน่วยงาน/ 

                        องค์กร 

 

30 คะแนน 

20 คะแนน 

2 คะแนน 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

X 

X 

5.  รายงานการวจิัย (Final Research Report) 

     5.1  รายงานการวจิัยระดบัภูมภิาค/นานาชาติ 15 คะแนน / / / 

     5.2  รายงานการวจิัยระดบัประเทศ 10  คะแนน / / / 

     5.3  รายงานการวจิัยระดบัท้องถิ่น (อบต.เทศบาล อาํเภอ  

            จังหวดั) หรือบริษทั 

7  คะแนน / / / 
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ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

6.  ผลงานและการออกแบบทางศิลปะ 

 6.1  ผลงานแสดง (Performance) 10 คะแนน / / X 

 6.2  งานออกแบบและจัดนิทรรศการ (Exhibition Design) 

      6.2.1   ผลงานระดบันานาชาติ 30 คะแนน / / / 

      6.2.2   ผลงานระดบัชาติ  20 คะแนน / / / 

           6.2.3   นิทรรศการทีจ่ัดโดยหน่วยงาน/องค์กร     7 คะแนน / / X 
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ผลงาน คะแนน 
ผลงานสําหรับตําแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

7.  ผลงานในลกัษณะอืน่ เช่น 

     7.1  งานทีไ่ปช่วยพฒันากระบวนการผลติหรือ 

            การทาํงานของภาครัฐ/ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

            ของการศึกษา และผลงานนีไ้ม่สามารถเผยแพร่ได้ 

     7.2  เงนิวจิัย และ / หรือ เงนิจากโครงการวจิัยทีแ่ก้ปัญหา 

            ภาครัฐ/ภาคเอกชน เฉพาะส่วนทีหั่กเข้ามหาวทิยาลยั  

            ส่วนกลาง (50,000 บาท ต่อ 1 คะแนน) 

     7.3  ผลงานเชิงวชิาการทีแ่ก้ปัญหาภาครัฐ/ภาคเอกชน  

            ทาํให้เกดิประโยชน์หรือความก้าวหน้า  ในการวเิคราะห์ 

            เชิงวชิาการอย่างลกึซ้ึง  ซ่ึงมปีระโยชน์ในเชิง   

            เศรษฐศาสตร์ต่อภาครัฐ/ภาคเอกชน 

            

 

ไม่เกนิ 

7 คะแนน 

 

ไม่เกนิ 

7 คะแนน 

 

 

ไม่เกนิ 

20 คะแนน 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

/ 
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มาตรฐานตาํแหน่งทางวชิาการ 

 ผศ. (พนักงาน) 

 หนงัสือ/ตาํรา หรือผลงานวิจยั หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หรือผลงานการออกแบบและศิลปะ ไม่ตํ่ากวา่ 60 % 

 บทความทางวิชาการ/รายงานการวิจัย/ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน ไม่เกิน 40 % 
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ผศ. (ข้าราชการ) 

 ต้องมีผลงานหนังสือ หรือตาํรา หรือบทความทาง

วชิาการ 

 ตอ้งมีผลงานวจิยั หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

 มีผลงานท่ีมีส่วนร่วม 50 % ข้ึนไปอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน     

ท่ีมีคุณภาพดี (ผา่นเกณฑ ์55 %) 

มาตรฐานตาํแหน่งทางวชิาการ 
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รศ. (พนักงาน) 

 ตอ้งมีผลงานวจิยั ไม่ต ํ่ากวา่ 40 % 

รศ. (ข้าราชการ) 

 ตอ้งมีผลงานวิจยั หรือผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า+ตาํรา/
หนงัสือ 

 ตอ้งมีผลงานท่ีมีส่วนร่วม 50 % ข้ึนไป อยา่งนอ้ย      
1 ช้ิน ท่ีมีคุณภาพดี 

มาตรฐานตาํแหน่งทางวชิาการ 
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ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ + พนักงาน) 

 วิธีท่ี  1 เสนอตาํรา (หนงัสือ) และงานวิจยั หรือผลงาน   

ทางวชิาการลกัษณะอ่ืน ท่ีมีคุณภาพดีมาก 

 วิธีท่ี 2 เสนอตาํรา (หนงัสือ) หรืองานวิจยั หรือผลงาน

ทางวชิาการลกัษณะอ่ืน ท่ีมีคุณภาพดีเด่น 

มาตรฐานตาํแหน่งทางวชิาการ 
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คะแนนผ่านเกณฑ์ 

ผศ. : วธีิปกติ 30 คะแนน (คุณภาพดี) 
     reader 3 คน ตอ้งผา่น 2 ใน 3 

   : วธีิพิเศษ (คุณภาพดีมาก) 
     reader 5 คน ตอ้งผา่น 4 ใน 5 
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 รศ. : วธีิปกติ 50 คะแนน (คุณภาพดี) 

     reader 3 คน ตอ้งผา่นเอกฉนัท ์หรือ 2 ใน 3 ∗ 

   : วธีิพิเศษ (คุณภาพดีมาก) 

      reader 5 คน ตอ้งผา่น 4 ใน 5 

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
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