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บทคัดยอ 

 รายงานการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค (1)  เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของ
ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา (2) เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษา ฯ  (3) เพื่อศึกษากระบวนการ
เสริมสรางเครือขายทางการศึกษาฯ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขตพื้นที่เครือขายหลักไดแก 
มหาวิทยาลัยเดลา ชเล ฟลิปปนส และมหาวิทยาลัยยางกุง เมียนมา เก็บขอมูลภาคเอกสารจาก
เอกสารสารสนเทศ พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา  นโยบาย กฎเกณฑ ขอบังคับ เก็บขอมูลภาคสนาม
โดยลงพื้นที่จริงจากการคัดเลือกพื้นที่และรายประเด็นเชิงพื้นที่ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียน
ที่มีเอกลักษณทางการศึกษาและวัฒนธรรมโดยสนทนากลุมยอยและสัมภาษณรายบุคคลจากผูให
ขอมูลสําคัญ 4 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขาย ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ 
บันทึกกิจกรรม โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา    

ผลการวิจัย พบวา  

 ประเทศฟลิปปนส มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคใหญ ๆ คือ ภาครัฐกับภาคเอกชน โดย
ภาคเอกชนมีองคกรศาสนาคริสตเปนหลักจัดการ นอกน้ันมีองคกรมูลนิธิ องคกรประชาชน เห็นไดชัด 
คือ ระดับมหาวิทยาลัยเอกชนมจีํานวน 943 แหงขณะที่รัฐบาลมีเพียง 100 แหง มีระบบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเปนทางการ ทั้งไมเปนทางการ และการศึกษาอิสระ  หลักสูตรการศึกษาแบบอเมริกา  รัฐบาล
มีนโยบายจัดการศึกษาแกทุกคน (Education for all)  ใหความสําคัญแกวิชาชีพ กระจายอํานาจ
การศึกษาดวยการถือโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ใชสูตรชวงปอายุเขาศึกษา 3+6+4 ตามดวยอาชีวะ 2 ป เปนการศึกษาภาคบังคับและเรียนฟรี  
ระดับอุดมศึกษาใชสูตรชวงปเขาศึกษา 4-2-3. รัฐมีนโยบายจัดการจัดศึกษาข้ันพื้นฐานขยายปออกไป 
ช่ือวา K-12 กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่กาํกับนโยบายการศึกษา มีหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษา
ตามระดับและประเภท คือการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเทคนิคและอุดมศึกษา ถือวิสัยทัศนวา 
การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติที่ย่ังยืนที่สุด และไดช่ือวา เปนศูนยกลาง
การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ประเทศเมียนมา มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคคือภาครัฐกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนที่
เปนหลัก ๆ คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดการศึกษาภาคปริยัติธรรม และภาคสามัญที่รัฐบาล
รับรอง ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใชสูตร 5+4+2 ระดับประถมศึกษาเปนภาคบังคับ ระดับ
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มัธยมศึกษาเปนการศึกษาสมัครใจ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเรียนฟรี มี
ประเภทการศึกษา 2 ประเภทคือ สายสามัญ กับ สายอาชีวะ  สวนระดับอุดมศึกษาใชสูตร 4 -6 ป  
จะเห็นไดชัดวา มีระดับอุดมศึกษาของพระสงฆ 10 แหง จัดการศึกษาแบบอังกฤษ  มีหนวยงาน
รับผิดชอบการศึกษา  3 หนวย คือ 1) กรมการศึกษาพื้นฐานรับผิดชอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2) 
กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา ดูแลดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม และการฝกหัดครู มีทั้ง
เรียนเต็มเวลาและนอกเวลา 3) กรมอุดมศึกษา ทําหนาที่วางแผนนโยบายและดําเนินการดาน
อุดมศึกษาของประเทศ  นอกจากน้ียังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงที่ใชเวลาใน
การศึกษา 4-6 ป 
  กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษา ดวยความจําเปน สมาชิก กิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สนับสนุนสงเสริมเครือขายดวย การมีแผนการ -เคลื่อนไหว -
ปรับปรุง –เปลี่ยนแนวคิดบริหารจัดการและสรางทักษะ กําหนดคุณสมบัติผูบริหารเครือขายที่มี
วิสัยทัศน จัดการงานดี มีอุปนิสสัยที่รับใชสังคม มีทฤษฎีบริหารเครือขายดวย 4M สรางโมเดล
เครือขายดวยแผนยุทธศาสตรที่แยกเปน 3 ปจจัยหลัก คือ (1) ปจจัยนําเขาหลัก  (2) ปจจัย
กระบวนการ  (3) ปจจัยผลิตผล ดํารงรักษาเครือขายโดยผูบริหารเครือขายที่มีวิสัยทัศน จัดการงานดี 
มีอุปนิสัย และเสริมสรางเครือขายใหมีชีวิตดวยกิจกรรมตอเน่ือง และทายสุด มีการรักษาเครือขาย
ดวย การจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเน่ือง มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย 
กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ  ใหความชวยเหลือและชวยแกไข
ปญหา และมีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study to study multiple educational 
management of Philippines and Myanmar, to study educational network ฯ (3) to 
study the process of reinforce for educational network. It is quality research. Its main 
scope of area is De La Salle University including associated university, Philippines and 
Yangoon University including associated university, Myanmar. It is  study of data from 
documental information in the forms of enactment, developing planning, policy, 
regulation, law. The field data focuses on its directed area from selecting the area 
and case area as the network universities which are  relating with educational, 
cultural identity by seminar focus group and personal interview in 4 groups, namely :- 
administrators, teachers, students and participant network. Its research tools are 
interview form and notebook form. Its analysis is characterized by description.   

 Philippines, there is associate of educational management in main 2 parts, 
namely;- governmental and private associates. The main private is religious 
organization, i.e. Christianity. Out of this, it is foundation, community organization.  It 
is clearly seen that the private university is more than the governmental university in 
amount of 943, meanwhile the governmental university is only 100. The system of 
education in Philippines is formal and non-formal including voluntary. It is used the 
educational form of America. The policy of government is the management of 
education for all. The government pays the significance for vocation. The educational 
extension  from thought is School Based Management. The basic education is the 
yearly form in age of  3+6+4 with vocation, as compulsory and free for all. There is 
educational policy is extended in year old of K-12. The Upper high school is the 
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learning form 4+2+3 for students. The ministry of education controls educational 
policies governing offices under these, namely;- the office of primary education 
region,  technology and university.  The vision of government is  “education is tool 
for the development of human resource in sustainability”and named the center of 
education in ASEAN.  
 Myanmar, there is the associate of educational management in main parts, 
namely;- governmental and private associates. The private is the main roles in 
management, especially Buddhism administrating Dhamma School and Dhamma –
general education in law. The government approves this management. The primary 
education of Myanmar takes the yearly form in age of 5+4+2. The primary school is 
compulsory, the secondary school is voluntary and the primary and the secondary 
school are free cost. The kind of education is general and vocation. The degree of 
upper high school takes learning form of 4+6. In which, the private is the participant 
of educational management as Buddhist organization. It  is clearly seen that there are 
10 religious universities being administrated by scholar Buddhist monks of Myanmar. 
The form of management in Myanmar is English. The office of educational 
administration is (1) the department of primary school for primary development of 
school, (2) the department of technology and agriculture for agricultures, trading and 
teaching training and (3) university department for development of policy and 
administration of university. Moreover, the institution of technology gives vocational 
education in learning year of 4-6.   
 The process of promotion for education network in 5 steps is (1) necessity 
(2)member (3) activity (4) relation (5) exchange and learning.  The support of network 
in 4 forms is (1) planning, (2) movement, (3) reforming and (4) new vision of 
administration and skill. The definition of network administrator by vision, good 
working and social service personality. There is the theory of network administration 
in 4 Ms is (1) Man, (2) Money, (3) management and (4) material. To build network 
model  with strategy divided 3 main factors is (1) input, (2) process and (3) output. 
Finally, to do network for sustainability in 6 steps is (1) continuing activity, (2) good 
relation, (3) to do motivation, (4) full media equipment, (5 ) helping and solution and 
(6) to find new generation of network in all time. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน  

ปงบประมาณ 2561 สําเร็จลงไดดวยดีตามแผนดําเนินการของการวิจัยน้ี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อยางสูงตอพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  และ

ขอขอบคุณผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่วิทยาลัย

สงฆฯ  ที่มีสวนสงเสริมการทําวิจัยน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุน

งบประมาณการวิจัย  ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา เจาหนาที่มหาเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน

และภาคีประเทศฟลิปปนสและเมียนมา ขอขอบคุณนิสิตของบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่มีสวนชวยให

ขอมูล  และผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนําอันมีคา  ตลอดถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนกลาง ที่มีสวนรวมกับงานวิจัยดานอื่น ๆ  ที่มิไดเอยนามเปนการเฉพาะน้ี หากคุณความดีใดที่จะ

เกิดจากการวิจัยน้ี  ขอมอบใหเปนปฏิการะคุณแกทุกทานและสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ 

องคกร คณะบุคคลตาง ๆ ขอใหทุกทาน องคกร หนวยงาน ประสบในสิ่งที่พึงหวังทุกประการ     
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 องฺ.ทุก.(ไทย) = อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
   

 



3บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เริ่มตนจากสมาคมอาสา กอต้ังเมื่อ กรกฎาคม 
พ.ศ. 2504/1961 พัฒนาการตอมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รัฐมนตรีตางประเทศของ 5 ประเทศ 
ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนสมาเลเซีย และสิงคโปร ไดลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) ณ วังสราญรมย กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร (เดิม) เพื่อจัดต้ังสมาคม
ความรวมมือในระดับภูมิภาคแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีช่ือยอวา ASEAN ช่ือทางการวา สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) ตอมามีประเทศ
ในอาเซียนอีก 5 ประเทศเขารวมเปนประชาคม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา ครบ 10 ประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2542/1999 โดยมีวัตถุประสงคตามกรอบปฏิบัติอาเซียน ที่มี
รายละเอียดระบุโครงสรางองคกรและหลักปฏิบัติรวมกัน ช่ือกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เริ่ม
ใชเมื่อธันวาคม 2551 วา “เพื่อใหประเทศสมาชิกมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมีความพรอมในทุก
ดานมีความสามารถในการแขงขันสูงโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางผูนําอาเซียนตกลงกันวาจะสราง
ประชาคมใหสําเร็จในป พ.ศ. 2558”1 
 พ.ศ. 2558/2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนดังกลาว  กาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อยางสมบูรณแบบ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม โดยมีเปาหมายรวมกัน วา “เปดประตูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) ซึ่งจะสงผลให
ภูมิภาคอาเซียนกลายเปนกลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยายปจจัย
ทางการผลิตอยางเสรี เกิดความเปนปกแผนและสรางอํานาจตอรองทางดานการคา/เศรษฐกิจ ในเวที
การคาโลกไดอยางเขมแข็งมากย่ิงข้ึน 
 ประชาคมอาเซียนภายใตคําขวัญวา  "หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงเอกลักษณ หน่ึงประชาคม” 
(One Vision, One Identity, One Community) เปนกลไกลเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวอาเซียนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  มีวัตถุประสงคหลักการต้ังประชาคมที่กําหนดไวในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญา
กรุงเทพ (The ASEAN Declaration / Bangkok Declaration) ) 7 ประการ ดังน้ี 

 
1ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 

2561), หนา 3.  
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1. สงเสรมิความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. สงเสรมิการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

3. สงเสรมิความรวมมือทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และดาน 

การบริหาร 

 4. สงเสรมิความรวมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย 

 5. สงเสรมิความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา การคมนาคม การ

สื่อสาร และปรบัปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 

 6. สงเสรมิการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 7. สงเสรมิความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ2 

 ในวัตถุประสงคหลัก 7 ประการน้ี ขอที่เกี่ยวของกับการศึกษาอาเซียน คือ ขอ 6 การ
สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาอาเซียน รองลงมาคือ ขอ 4 คือ การสงเสริมความรวมมือซึ่งกันและ
กันในการฝกอบรมและการวิจัย ที่รองลงมาอีกคือ ขอ 1 สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนเสาที่ 3 แหงอาเซียนน้ี จะเห็นวา ประชาคมอาเซียนให
ความสําคัญดานการศึกษาไปพรอม ๆ กับการเมือง/ความมั่นคงและเศรษฐกิจดวย  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยอุดมการณ 3 สายงานหลักและถือเปนเสาหลักหรือ
องคประกอบแหงประชาคมอาเซียน โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ของเสาแตละตน/ดาน ดังน้ี    

 เสาที่ 1 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 เสาที่ 2 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC)   

 เสาที่  3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)3 
  

 2The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967, [ออนไลน] 
แหลงขอมูล<http://asean.org> (10 ม.ค.61) 
 

3พรศักดิ์ สุจริตรักษ, ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู ประชาคม
อาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง, 2556,  หนา 11. 
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แผนผัง 1.1: แสดง 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, https://www.google.com, 2561 
 
 ถามวา การศึกษาประชาคมอาเซียนอยูที่เสาไหน ตอบวา การศึกษาอยูเสาที่ 3 โดยเสาน้ี
มุงเนนพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการศึกษาดวย มีแนวคิดวา ประชาชนเปนศูนยกลาง เปน
สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน มีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนรวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน 
(ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community Blueprint)  โดยไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนน้ีซึ่งประกอบดวยความรวมมือใน 6 ดาน หน่ึงใน 6 ดานน้ี ไดแกการศึกษาในคําวา “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย”  ซึ่งหมายถึงการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งน้ีโดยมีกลไกการ
ดําเนินงาน มีการประชุมรายสาขาระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของประเทศไทย  ที่กาวทันกับอารยประเทศในสหัสวรรษใหม  โดยความมุงหมาย คือ “การ
จัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  
และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข”4  สืบเน่ืองกันน้ี ก็กาํหนดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลกูฝงจติสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริม  สิทธิ
หนาที่  เสรีภาพ  เคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย  มีความภูมิใจใน
ความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติ  สง เสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  การ

 
4พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553, หมวด 1บททั่วไป “ความมุงหมายและหลักการ”  หนา 4-5. 

การเมือง/ความม่ันคง 

สังคม/วัฒนธรรม (การศึกษา)  

เศรษฐกิจ 
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งพา
ตนเอง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
 การพัฒนาที่ผานมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ในสวนที่ 2 วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาแหง
การเรียนรู ในวงเล็บที่ (5) การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต โดยสงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง  สามารถเขาถึงแหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่มุงสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรู ในหลากหลายรูปแบบและปรับ
สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยกับการสรางสังคมแหงการเรียนรูและขยายออกมาเปนขอ 5.2 คือ 
“พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพของเมืองและชุมชน  โดย
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินโดยสํารวจความตองการของ
ผูเรียน  และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปจจุบัน”5 
 ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ 
ต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

 ตอมา  รัฐบาลไทยไดประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555–2559) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมาในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 น้ี  ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน
และปจจัยที่สําคัญในแผนพัฒนามีพันธกิจที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมี
คุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคม
และชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและ
ระดับอาเซียน มีแผนผังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
  

 5สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ [ออนไลน]แหลงขอมูล

<http://www.nesdb.go.th> (9 ก.ย. 59) 
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แผนผัง 1.2:  แสดงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

               ความดังกลาวขางตนน้ี  เปนไปตามแนวยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางย่ังยืน โดยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตน้ี รัฐบาลไดมุงสรางกระแสสังคมใหการ
เรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการอานต้ังแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปน
แหลงเรียนรูอยางสรางสรรคสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัย
ที่กอใหเกิดการ  เรียนรูตลอดชีวิตกลาวคือ “การศึกษาตลอดชีวิต   หมายความวา การศึกษาที่เกิดจาก
การผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต”6 

 สังคมไทยไดดําเนินมาถึงจุดที่ตองทบทวนตนเองอีกครั้งหน่ึง จากการประเมินสังคมไทย
ขององคกรตาง ๆ  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีบทสรุปตรงกันอยางหน่ึงคือความลมเหลวทาง
การศึกษาทําใหประเทศไทยตองหันมาทบทวนเรื่องการจัดการศึกษาจนนํามาสูการปฏิรูปการศึกษา
ดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งไดหันมาทบทวนบทบาทของสถาบันศาสนาในการจัดการศึกษาอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ีแลว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ไดใหความสําคัญตอสถาบันศาสนาเปนอยางย่ิง  

 6กลุมงานจัดการฐานขอมูลกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ, พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542,
หนังสือพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, (ม.ป.ป.) หนา  2.  
 

 

รู้จกั

พอประมาณ 

มีเหตผุล 

บนความถูกต้อง 

สร้าง

ภูมิคุ้มกั

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สายกลาง/มตฺต�ฺ�ตุาจภตฺตสฺม)ึ 

ความรู >รูกัน รูแกรูเทา รูทัน คุณธรรม>สุจริต ขยันอดทน แบงปน 

ยติธรรม 

นําสู่  >เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม สมดลุ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
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 การปฏิรูปการศึกษาไดเริ่มมีมาในอดีตถึงปจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ กันตลอดเวลา   ซึ่งถือวาการศึกษาตองมีการพัฒนาควบคูกันไปอยาง
ไมมีวันหยุดย้ังตอความสําคัญและที่มาของปญหา เน่ืองจากปญหาในสภาวการณปจจุบันน้ีไม
สอดคลองตอการพฒันากระบวนการการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู   สื่อการเรียนรูไมเอื้ออํานวย 
และไมไดสงเสริมการเรียนรูตอจัดการการศึกษาในระดับประถมศึกษาเทาที่ควร  เพราะรัฐบาลได
มองเห็นวาเยาวชนของชาติจะมีการพัฒนาข้ึนไดน้ัน จําเปนตองมีการพัฒนาการเรียนจากแบบเกาสู
การเรียนแบบใหม อีกทั้งเพื่อใหการเรียนรูดําเนินไปดวยดีและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลใน
การปฏิรูปการศึกษา  โดยมีการศึกษาสาระสําคัญเกี่ยวกับเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ (ศูนยกลาง) ตาม
หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ถึงมาตรา 30 และจากทฤษฎีไตรสิกขาและอริยสัจ
สีข่องพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ตลอดถึงทฤษฎีการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตรของ ศาสตราจารย
สุมน อมรวิวัฒน            
 การปฏิรูประดับอุดมศึกษา โดยสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษามีกรอบแผนการศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 เพื่อการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึน อุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่
ย่ังยืนของทองถ่ินไทยโดยใชกลไกของธรรมภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ โดยผูที่ไดรับ
ผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา คือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต 
              การศึกษาและการพัฒนาถือวา  เปนหัวใจที่สําคัญที่สุดในการวัดและเปนตัวช้ีวา  
สังคมไทยและประเทศชาติจะมีความเขมแข็งมากนอยเพียงใด  จุดสําคัญที่สามารถตรวจสอบและ
สามารถมองเห็นภาพดานการพัฒนาได  หลายครั้ง  เมื่อกลาวถึงการพัฒนาประเทศมักจะเปนการ
กลาวถึงการแขงขันทางดานเศรษฐกิจแตความเปนจริงแลวเปาหมายของการพัฒนาไมใชความเขมแข็ง
ทางดานเศรษฐกิจอยางเดียวแตเปนความเขมแข็งที่สะทอนผานออกมาในมิติอื่น ๆ ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ซึ่งตองอาศัยการสรางปญญาใหเกิดความเขมแข็งและเกิด
การปฏิรูปการเรียนรูอยางแทจริง  จากปจจัยพื้นฐานของสังคมซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือวา คน
เทาน้ันจะมีรางกายจิตใจ  สติปญญา  คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะเปนพื้นฐานที่ดีของการอยูรวมกัน
อยางสันติ  สอดคลองกับหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา  81 แหง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 วารัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติโดยมีจุดมุงหมายและหลักการเพื่อการจัดการศึกษาที่ตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มี จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 มาตรา 29 แหง พ.ร.บ. พ.ศ.  2542 กําหนดใหสถาบันศาสนาเปนองคกรหน่ึงที่สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนจัดการศึกษาอบรมมี
แหลงแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร....  กลาวคือสถาบันศาสนาเปนหลักการเรียนรูที่สําคัญ  ดังใน
หมวด  8 มาตรา  58  (2)  ให..สถาบันศาสนา...ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเปนผูจัดและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาในฐานะภาคีเครือขายการจัดการศึกษา 
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 ความพยายามสรางระบบการศึกษาทั้งระบบใหเอื้อประโยชนในการสรางบุคลากรที่ผาน
กระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเปนคนดี  คนเกง  คนมีความสุขหรือที่
เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรูน้ี  เทาที่ดําเนินการมาหลายป ยังประสบปญหาอยูมาก   ทั้งน้ี เพราะยัง
ขาดการนําผูเรียนเขาสูระบบการเรียนรู เพื่อใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข โดยเฉพาะคนดี คนมี
ความสุข น้ันจะตองอาศัยกระบวนการทางพุทธศาสนา ซึ่งจะทําใหผูเรียน เปนคนดี คนมีความสุข การ
จะทําใหคนเกงในสังคมชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดประโยชนสุข  และเกิดความมั่นคงแกประเทศชาติ 
ซึ่งการศึกษาจะตองดําเนินการจัดการอยางเปนระบบใหแกเยาวชนของชาติใหมีรากฐานการเรียนรู
ที่ต้ังอยูเปนหลักธรรมและคุณธรรม  น่ันคือการจัดการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ใน
ระดับประถมศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญ ใหเยาวชนของชาติมีความเขมแข็งอยูบนพื้นฐานของ
คุณธรรมความดี  มีความสุขสันติภาพตามแนวทางแหงพุทธธรรมและเปนพื้นฐานของการเปนคนเกง  
ที่มีความมุงมั่นพากเพียรใหบรรลุความสําเร็จ  อันเปนการพัฒนาสรางผูเรียนหรือชุมชนอันเปน
เยาวชนของชาติใหเปนคนดี  คนเกง  คนมีความสุข ตามวิถีทางแหงพุทธ เปนแนวทางการใชใน
ชีวิตประจําวัน  มีความจําเปนอยางย่ิงที่สังคมกัลยาณมิตรที่เกิดข้ึนในประเทศไทยมีการประยุกตหลัก
พุทธธรรมเปนทฤษฎีพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เรียกวา “ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา” ที่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย-วาจา พฤติกรรมทางใจ และการพัฒนาปญญาสูความพนทุกข ตามที่ 
Janjiro Takakusu กลาวเรื่องน้ีวา  ไตรสิกขา คือการศึกษาครบองครวมพฤติกรรมของมนุษยและถือ
วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา เพราะคําสอนของพระพุทธเจาสรุปลงในคําวาไตรสิกขา  
ไดแก (1) ศีลสิกขา (2) สมาธิสิกขา (3) ปญญาสิกขา จากคําที่วา “It is well known that 
Buddhism lay stress on the Threefold  Learning of Higher Morality, Higher Tought, and 
higher Insight”7 และคนที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาน้ี เรียกวาอุบาสก อุบาสิกา ผูเขาใกลพระ
รัตนตรัย ก็คือผูศึกษาในไตรสิกขา หลักการศึกษาไทยตามแนวพระพุทธศาสนาในฐานะหน่ึงในสิบ
ประเทศอาเซียน 

 ประเทศฟลิปปนส หน่ึงในกลุมประชาคมอาเซียน ไดรับการยอมจากจากการรายงานของ  
Editor Bow ทราบวา “ประเทศฟลิปปนส จะเปนผูนําดานการศึกษาแหงหน่ึงของโลก”8 จากขอสรุป
ธนวุฒิ แกวนุชวา ฟลิปปนสเปนศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญในเอเซียนตะวันออกเฉียงใต  ซึ่ง
การศึกษาประเทศน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบอเมริกามีสวนชวยใหเกิดการต่ืนตัวทางสังคมและเกิด
ปญญาชนใน ประเทศฟลิปปนสและฟลิปปนสยังใชรูปแบบการศึกษาแบบอเมริกาในสถานศึกษามา 
จนถึงปจจุบัน แสดงวาเปนประเทศที่ทันสมัยในอาเซียน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการศึกษาที่
สําคัญในเอาเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีมีหลักสูตรการศึกษาอันทันสมัยแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา 
โดยนักเรียนทุกคนเขาเรียนภาคบังคับในช้ันประถมปที่ 1-6 สวนปที่ 7 ใหยกเลิก พรอมกันน้ีก็จัดต้ัง

 
7Janjiro Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, (New Delhi: Oriental Books 

Reprint  Corporation, edition 2, 1975), p. 10. 
 

8KERO uAsean.com เรียบเรียง, เน้ือหาอางอิงจาก หนังสือ รูรอบตอบได เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพร

บุคส จํากัด[ออนไลน]แหลงขอมูล >http://www.uasean.com/kerobow01/222< (9 ก.พ.61) 

                                                             

http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.uasean.com/blog/keyword.php?key=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://www.uasean.com/kerobow01/222%20(9
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มหาวิทยาลัยแหงชาติคือ มหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนสข้ึน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา 
ดําเนินการโดยเอกชนและมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต  การศึกษาในรูปแบบอเมริกาน้ีมีสวนชวยให
เกิดการต่ืนตัวทางสังคมและเกิดปญญาชนในประเทศฟลิปปนส และฟลิปปนสยังใชรูปแบบการศึกษา
แบบอเมริกาในสถานศึกษามาจนถึงปจจุบัน 
 พหุภาคีจัดการศึกษา ฟลิปปนสมีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคีใหญ คือ ภาครัฐกับภาคเอกชน 
ใสสวนภาคเอกชนน้ัน มีมหาวิทยาลัยภาคเอกชนถึง 943 แหง ขณะที่ภาครัฐมีเพียง 100 แหง 
ภาคเอกชนที่มีบทบาทจัดการศึกษามาแตยุคอาณานิคมคือ องคกรศาสนาคริสต ที่ออกเผยแผศาสนา
โดยวิธีการศึกษาจากการสรางโรงเรียน สรางมหาวิทยาลัย สวนใหญจะใชสถานศึกษาตามช่ือผูกอต้ัง 
เชน De La Salle หรือมหาวิทยาลัยอดัมสัน เปนตน 
 ประเทศเมียนมา มีนโยบายการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานในสังกัด 
ประกอบดวยกรม 3 กรมหลัก ๆ คือ กรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวะ 
กรมอุดมศึกษา  ใน 3 กรมน้ีจัดเปนระดับได 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา มี 
ประเภท คือ สายสามัญ กับ สายอาชีวะ ที่สําคัญคือ มีพหุภาคจัดการศึกษามากมาย โดยสรุปแลวมี 2 
ภาคีใหญ คือ ภาครัฐ กับภาคเอกชน  ในสวนภาครัฐน้ันก็เปนการนโยบายพัฒนาประเทศของทุก
ประเทศ แตสวนเอกชนน้ันก็เชนกัน ที่นาทึ่งคือ เอกชนภาคศาสนา ซึ่งภาคีพระพุทธศาสนามีการ
บริหารจัดการศึกษาทกุระดับทุกประเภทหรือระบบ ซึ่งพุทธศาสนาจัดการศึกษา 4 ระบบ สนองตอบ
ความตองการการศึกษาทางเลือกของชาวเมียนมาไดอยางดี กลาวคือ    -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –
สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ  –สอบปฎกธร  ภาคีพระพุทธศาสนา ไดแกโดยระดับอุดมศึกษาน้ันมีสถานบัน
การศึกษาถึง 10 แหง คือ  
 1. Pali University, Yangon 
 2. International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon 
 3. Sitagu International Buddhist Academy (SIBA) Sagaing Hill, Myanmar  
 4. State Pariyatti Sasana University, Mandalay 
 5. International Buddhist Education Center,Sagaing 
 6. Buddhist University, Yangon 
 7. Buddhist Universtiy, Mandalay Sitagu (SIBA) 
 8. International Buddhist University (SSBU) 
 9. Mon State Buddhist University 
 10. Sariputta College 
 เหตุผลที่มีการจัดการศึกษามากมายเพียงน้ี ก็มาจากความสมเหตุสมผลที่วา มีชาวพุทธ 
90% วัด 45,000 แหง พระสงฆสามเณร 500,000 รูป  

 ประเทศอาเซียน 2 ประเทศดังกลาวขางตน  ไดพัฒนาการศึกษามา มีความทันสมัย

สามารถแขงขันพัฒนาประเทศของตนในละชวงวัยชีวิต  สิ่งหน่ึงที่คูขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงคือ 

การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม  มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาคม เปนการเปลี่ยนแปลงของกลุม

สังคมศาสนา การศึกษา  ศิลปกรรม  ณ ปจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด ก็คือ การปรับกลยุทธ
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ศิลปวัฒนธรรมศาสนาหรือวัดวาอารามตาง ๆ  ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

แทนที่จะเที่ยวตามปาเขา ตลาดการคาตาง ๆ  ดังมีรายงานการวิจัยหลายเรื่อง โดยเฉพาะรายงานการ

วิจัยของสถาบันพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เชน เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

และกระบวนการจัดการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีเน้ือหาที่สนใจ คือ “แนวคิด

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เปนการทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรมเชน ปราสาท 

พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิตศิลปะทุกแขนง และสิ่งตาง ๆที่

แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตของบุคคลใน

แตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบประวัติความเปนมาความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา

ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลาน้ี  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เปนการทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่มุงเรียนรูจากวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อใหเกิดโลกทัศนใหมๆ ที่กวางไกล 

จากการมีประสบการณในแหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ในสวนของการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษหมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาช่ืนชม

และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสภาพธรรมชาติสภาพสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินบน

พื้นฐานของความรูและความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ ความตองการพื้นฐานในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ”9 

 เครือขายการศึกษา มีความสําคัญและจําเปนมากเพราะเปนการพัฒนารวมกันระหวาง
สมาชิกเครือขาย ดังน้ัน กลุมประชาคมอาเซียน 10 ประเทศที่ถือวา การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแลว ก็ตองการจัดการศึกษาลักษณะเครือขวยดวย  ตามที่นายสนธยา  พลศร ี 
กลาวถึงเครือขายการศึกษา  วา  เครือขาย ไมใชเปนเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลทีเ่ปนสมาชิก
เทาน้ัน  แตมีการจัดระบบใหสมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็น
พองตองกันสิ่งที่เช่ือมโยงสมาชิกเขาดวยกันคือวัตถุประสงคหรือผลประโยชนที่ตองการบรรลุผล
รวมกันการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน”10 

 การพัฒนาการศึกษาดวยการศึกษาวิจัยการศึกษาของประเทศอาเซียนในรูปแบบเครือขาย
น้ี   คณะผูวิจัยจึงนําแนวคิดการการศึกษาของประเทศอาเซียนที่เปนกลุมตัวอยาง 2 ประเทศ คือ 
ประเทศฟลิปปนส และเมียนมา  มาเปนพื้นที่สมมติฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีโดยได
คํานึงถึงบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนนโยบายและหลักการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม, 

 
9
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการจัดการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย,รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555, หนา  4. 
 10สนธยา  พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
.2550) หนา 207, อางใน พระดาวเหนือ  บุตรสีทา “การสรางเครือขายและการจัดการเครือขายในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสล่ียมจังหวัดสุโขทัย, 2557, หนา 14. 
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ความตองการทางการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนา
การศึกษา  เปนแนวคิดในการบูรณาการในระบบ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคน  พัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสังคม  เปนแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศชาติดวยการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการพฒันาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังกรอบแนวคิด
การพัฒนาการศึกษาเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
กําหนดกิจกรรมที่บง ช้ีถึงเครือขายวา  “แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศพ.ศ. 2550 ขอ 4.1 วาดวย ความตกลง
รวมมือทางวิชาการกลาว  คือความตกลงรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน  การวิจัย  การ
ถายทอดเทคโนโลยี     การใหบริการทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น  ๆ  ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควรดําเนินการความตกลงรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี”11  ช้ีชัดวา สกอ. ใหความสําคัญ
สนองตอบนโยบายการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แทจริงก็ทําเรื่องน้ีมากอนและทํากับ
หนวยงานอื่น ๆ เสมอ แตการมีปรับฐานปฏิบัติใหเขมข้ึน 

 ดังน้ัน  ผูวิจัยเห็นความสําคัญของการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ระบบ
การศึกษาของประชาคมอาเซียนในสองประเทศน้ี รายงานวิจัยน้ีจะเปนขอมูลแกไขปญหาการศึกษาที่
ไมสอดคลองกับโลกสมัยใหมในกลุมประเทศอาเซียน  เปนแนวทางสรางความย่ังยืนจากความเขมแข็ง
มีการปฏิรูปการเรียนรูคูกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ตอบสนองความตองการของสังคมไทย 
สอดคลองกับเจตนารมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 รวมถึงยุทธศาสตรการชาติระยะตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐและสังคมประเทศชาติและเปนไปตามเจตนารมณของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 20 ปของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

  

 
11สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ, 
(กรุงเทพฯ : บริษัทวงศสวางพับลิชช่ิงแอนดพริ้นติ้ง จํากัด, 2560), หนา 88. 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

  1) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหภุาคีของประเทศฟลิปปนสและเมียนมา 
             2) เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลปิปนสและเมียนมา 
             3) เพื่อศึกษากระบวนการเสรมิสรางเครอืขายทางการศึกษาประเทศฟลิปปนสและเมียนมา 

1.3 ปญหาการวิจัย 

 ปญหาการวิจัยน้ีเกิดจากแนวคิดการจัดการศึกษาระหวางชาติอาเซียนวาเปนอยางไร  
กอนหนาที่จะรวมกันเปนประชาคมยอมตองจัดการศึกษาตางกัน เพราะไมมุงที่จะรองรับความเปน
ประชาคมอาเซียน แตเมื่อเปนประชาคมอาเซียนแลว การจัดการศึกษาตองสอดคลองรองรับกันเพื่อ
เปนจีอาเซียน (G-10ASEAN) เมื่อเทียบกับจีเจ็ด (G-7Urope) ของยุโรป 

 จากรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนายธนู ศรีทอง มีวัตถุประสงคที่วา รูปแบบการจัด
การศึกษาของประชาคมอาเซียน กลาววาเปนรูปแบบการจัดการศึกษาชิงระบบโดยมีองคประกอบ
หลักในการจัดการศึกษา คือ  

 1) ดานปจจัยนาเขา มีการจัดโครงสรางองคกร มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ มี
ความครอบคลุมภาระงาน มีความชัดเจนในดานอํานาจหนาที่  เปนตน  

 2) ดานกระบวนการ มีการบริหารจัดการ มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
แผนงานของมหาวิทยาลัยเอื้อตอการจัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคมอาเซียน การบริหาร
จัดการเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาลสากล มีโครงการความรวมมือกับองคกรตางประเทศ เปนตน และ  

 3) ดานผลผลิต  มีคุณภาพบัณฑิต มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิชาชีพ มีความรูและความสามารถในวิชาชีพ 
คานิยม จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ เปนตน จากปญหาดังกลาว  ผูวิจัยไดคัดเลือกพื้นที่ตัวอยางในฐานะ
ประเทศอาเซียน 2 ประเทศ คือ 
 แนวคิดการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนเมื่อเกิดข้ึนแลวจะมีอะไรเปนกลไกความ
เช่ือมสัมพันธเปนรูปธรรมได และการเช่ือมกันน้ีตองมีอายุยาวนาน มีชีวิต เคลื่อนไหวตลอดเวลา น่ัน
คือเครือขายทางการศึกษา ปจจัยที่ใหเครือขายเคลื่อนไหวไดน้ีคืออะไร มีวิธีบริหารจัดการอยางไร
ตอไป   

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ผูวิจัยกําหนดเน้ือหาวิจัยตามวัตถุประสงค 3 ขอ คือ  
 (1) การจัดการศึกษา ประกอบดวยที่มาของการจัดการศึกษา ความหมายการจัด
การศึกษา หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา ประเภท/องคประกอบการจัดการศึกษา พหุภาคีการ
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จัดการศึกษา  กระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมจัดการศึกษา และการประยุกตใชการจัด
การศึกษา  
 (2)  เครือขายการศึกษา ประกอบดวย ที่มาของเครือขาย  ความหมายเครือขาย หลักการ
สําคัญ กําเนิดเครือขาย ประเภทเครือขาย องคประกอบเครือขาย ลักษณะของเครือขาย  เครือขาย
แบบมีสวนรวม กิจกรรมเครือขาย กระบวนการเครือขาย การประยุกตใช และเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน   
 (3)  กระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษา ประกอบดวย ที่มาของการเสริมสราง
เครือขาย ความหมายการเสริมสรางเครือขาย หลักการสําคัญการเสริมสรางเครือขาย ประเภท/
องคประกอบการเสริมสรางเครือขาย กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขาย การทํางานแบบการ
เสริมสรางเครือขาย หนวยงานที่รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขายระบบการประเมินผลการ
เสริมสรางเครือขาย ประยุกตใชการเสริมสรางเครือขาย การบริหารจัดการเครือขาย องคคุณของผูปบ
ริหารจัดการเครือขายตามการบริหารทั่วไป กระบวนการจัดการเครือขาย การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ
เครือขาย การสรางเครือขายและการมีสวนรวมทางดานการจัดการศึกษา ระดับการสรางเครือขาย  
อง ค ป ร ะกอบ ขอ งก า ร ส ร า ง เ ค รื อข า ยแล ะก า ร มี ส วน ร ว ม  แล ะก าร รั กษา เ ค รื อ ข า ย 
 
 2) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ผูวิจัยกําหนดพื้นที่วิจัยไววาโดยประเทศไดแก ฟลิปปนส และ เมียนมา โดยประเทศ 
ฟลิปปนส กําหนดเอามหาวิทยาลัยเดลาเซล (De La Salle  University) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
เครือขายอาเซียน โดยมีภาคีเครือขายแหงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยอดัมซัน กรุงมนิลา ในสวนประเทศ
เมียนมาน้ันมมีหาวิทยาลัยยางกุง กรุงยางกุง มีภาคีเครือขายกับมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ และ
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร  

 3) ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)  

  ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ตัวอยางของการวิจัยน้ี คือ ประเทศฟลิปปนส และประเทศเมียนมา
โดยเนนลงที่มหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียน รวมทั้งสิ้น 20 ทาน ดังน้ี 
  (1) ประเทศฟลิปปนส บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยประเทศฟลิปปนส จํานวน 
10 ทาน  แยกเปนกลุมผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขายโดยมิสสันนารี/บาทหลวง 
  (2) ประเทศเมียนมา บุคลากรทางศึกษามหาวิทยาลัย ประเทศเมียนมา จํานวน 10 
ทาน แยกเปนกลุมผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขายพระสงฆ นักศึกษาแลกเปลี่ยนนัก
ธุรกิจ 
 4) ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาทําวิจัยน้ีเปนไปตามสัญญาในปงบประมาณ  2561 
  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
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15. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 การจัดการศึกษาอาเซียน หมายถึง การศึกษาที่มาของการจัดการศึกษา  ความหมายการ
จัดการศึกษา หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา ประเภทองคประกอบการจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมจัดการศึกษา  ประยุกตใชการจัดการศึกษา  รูปแบบการจัด
การศึกษาประชาคมอาเซียน (มหาจุฬาฯ โมเดล) พหุภาคีการจัดการศึกษา ฟลิปปนส และ เมียนมา  

 เครือขาย หมายถึง การศึกษาที่มาของการเสริมสรางเครือขาย ความหมายการเสริมสราง
เครือขาย หลักการสําคัญการเสริมสรางเครือขาย ประเภท/องคประกอบการเสริมสรางเครือขาย  
กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขาย การทํางานแบบการเสริมสรางเครือขาย หนวยงานที่
รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขาย ระบบการประเมินผลการเสริมสรางเครือขาย ประยุกตใชการ
เสริมสรางเครือขาย  การบริหารจัดการเครือขาย  องคคุณของผูปบริหารจัดการเครือขายตามการ
บริหารทั่วไป กระบวนการจัดการเครือขาย การสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขาย การสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมทางดานการจัดการศึกษา ระดับการสรางเครือขาย   องคประกอบของการสราง
เครือขายและการมีสวนรวม 
 ประชาคมอาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหง เอเ ชียตะวันออกเ ฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN)  ซึ่งใชเปนพื้นที่ศึกษาวิจัยน้ี 2 ประเทศ คือ 
ฟลิปปนสและเมียนหรือ จากประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประกอบดวย ไทย พมา ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และ บรูไน   
 เครือขายการศึกษา หมายถึง เครือขายการศึกษาในพื้นที่วิจัยตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัย
ยางกุง เมียนมา  รวมถึงภาคีเครือขาย มหาวิทยาลัย เดลา ซเล เมียนมา รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือขาย  
ที่ทํากิจกรรมเครือขายดานการสอน อบรม สัมมนาหรือทํากิจกรรมการศึกษารวมกัน ตลอดถึงการ
แลกเปลี่ยนบุคาการทางการศึกษาระหวางสถานบันการศึกษาเพื่อการศึกษาในประชาคมทิศทางที่
พัฒนาไปดวยกัน 
 การสรางเครือขาย หมายถึง การต้ังเครือขายที่มียุทธศาสตรทางการศึกษาในประชาคม
อาเซียน ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  มีความเช่ือมโยง เพิ่ม
สมาชิกเครือขายเปนแนวรวม สรางความเคลื่อนไหวดวยการติดตอประสานงานตอเน่ือง ขยาย
เครือขายเปนวงกวาง มีผูบริหารจัดการเครือขาย มีเครื่องมือบริหารเครือขาย มีอาคารสถานที่
เครือขาย   
 การจัดการเครือขาย หมายถึง การบรหิารเครือขายที่มีเอกภาพดวยการสรางระบบ 
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ กิจกรรม โครงการ  การสรางแผนงานบุคลากร การเงิน สรางปจจัย
นําเขา ปจจัยกระบวนการ ปจจัยการผลิต กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขาย สรางความรูสึก
ที่ดีตอ ทําการเรียนรูรวมกัน มีฐานขอมลู การจัดเก็บขอมลู มีระบบสารสนเทศกัน จัดกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน การจัดระบบขอมูลขาวสารในการติดตอขาวสาร การดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ใหความเช่ือมั่นชวยเหลอืสมาชิกเครอืขาย ใหความเสมอภาค มีกลไกสรางความ
มั่นคงบริหารองคกรอยางมืออาชีพ  
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  กระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษา  หมายถึง การกําหนดโครงสราง
เครือขายการศึกษา การกําหนดปจจัยหลักการเสริมสรางเครือขายการศึกษา การกําหนดแผนภูมิ
โมเดลเครือขายการศึกษา การกําหนดการดําเนินงานเครือขายและภาคีการศึกษา การกําหนดสวน
ประกอบการดําเนินงานเครือขายการศึกษา  
 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดการวิจัยตามแผนผัง ดังน้ี 

การเสริมสรางเครอืขายทางการศกึษาในประชาคมเซียน 

 
 

หนวยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวของ 

 
การดําเนินการพัฒนา

การศึกษา 

 หนวยงานเอกชนท่ี
เก่ียวของ 

ดานเนือ้หาสาระ 
 -การศึกษา 
 -การจัดการศึกษา 
 - เครือขายการศึกษา 
 - กระบวนการเสริมสรางเครือขาย  
 -ปจจัยเก้ือกูลตอการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 -การเสริมสรางความมั่นคงของชีวติ 
 -การบูรณาการการศึกษากับอาเซียน 

ภูมิหลังพ้ืนที่เครือขาย 
-ตนแบบการศึกษา 
-ระบบการศึกษา 
-การบริหารการศึกษา 
-ความเปนประเทศอาเซียน 
-ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาการศึกษา 
-สมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัย 
-ความรวมมือ (MOU)  
-ความเปนเลิศทางการศึกษา 
ปจจัยเครือขายทางสงัคม 
-ความเชื่อมั่นคงทางการศึกษา 
-สัมพันธภาพการศึกษาในประชาคม 
-สัมพันธภาพระหวางสมาชิกอาเซียน 
-สภาพแวดลอมในประชาคมอาเซียน 
-ผลสัมฤทธิ์ในการงานการศึกษาอาเซียน 

แผนผัง 1.3 : แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

โปรแกรมการการเสริมสรางเครือขาย

ทางการศึกษาในประชาคมเซียน 

1. การจัดการศึกษา 

1) ที่มาของการจัดการศึกษา 

2) ความหมายการจัดการศึกษา 
3) หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา 
4) ประเภท/องคประกอบการจัดการศึกษา 
5) กระบวนการจัดการศึกษา 
6) การมีสวนรวมจัดการศึกษา 
7) ประยุกตใชการจัดการศึกษา  
8) รูปแบบการจัดการศึกษาประชาคม 
อาเซียน (มหาจุฬาฯ โมเดล) 
9) พหุภาคีการจัดการศึกษา ฟลิปปนส  
และ เมียนมา 
 

2. เครือขายการศึกษา 
1) ที่มาของเครือขาย 
2) ความหมายเครือขาย 
3) หลักการสําคัญ 
4) กําเนิดเครือขาย 
5) ประเภทเครือขาย 
6) องคประกอบเครือขาย 
7) ลักษณะของเครือขาย  
8) เครือขายแบบมีสวนรวม 
9) ระดับการมีสวนรวม 
10) กิจกรรมเครือขาย 
11) กระบวนการเครือขาย 
12) การประยุกตใช  
13) เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
 

3. กระบวนการสรางเครือขายการศึกษา 
1) ที่มาของการเสริมสรางเครือขาย  2) ความหมายการเสริมสรางเครอืขาย 
3) หลักการสําคัญการเสริมสรางเครอืขาย  
4) ประเภท/องคประกอบการเสริมสรางเครอืขาย 
5) กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขาย  
6) การทาํงานแบบการเสริมสรางเครือขาย  
7) หนวยงานที่รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขาย 
8) ระบบการประเมินผลการเสริมสรางเครือขาย 
9) ประยุกตใชการเสริมสรางเครือขาย 10) การบรหิารจดัการเครือขาย  
11) องคคุณของผูปบรหิารจัดการเครือขายตามการบริหารทั่วไป 
12) กระบวนการจดัการเครือขาย  13) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขาย 
14) การสรางเครือขายและการมีสวนรวมทางดานการจดัการศึกษา 
15) ระดับการสรางเครือขาย  16) องคประกอบของการสรางเครือขายและการมีสวนรวม 



15 
 
 

1.7 ประโยชนทีค่าดวาไดรบัจากการวิจัย                    

 ผูวิจัยกําหนดประโยชนที่ไดรบัจากรายงายการวิจัยน้ี ดังน้ี 

 1) ไดชุดความรูการจัดการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาที่มาของการจัดการศึกษา  
ความหมายการจัดการศึกษา หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา ประเภทองคประกอบการจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมจัดการศึกษา  ประยุกตใชการจัดการศึกษา  
รูปแบบการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน (มหาจุฬาฯ โมเดล) พหุภาคีการจัดการศึกษา ฟลิปปนส 
และ เมียนมา  

 2) ไดชุดความรูเครือขายการศึกษา ประกอบดวยที่มาของเครือขาย ความหมายเครือขาย  
หลักการสําคัญ กําเนิดเครือขาย ประเภทเครือขาย องคประกอบเครือขาย ลักษณะของเครือขาย   
เครือขายแบบมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวม  กิจกรรมเครือขาย กระบวนการเครือขาย การระยุกต
ใช เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
 3) ไดแนวทางและกระบวนการเสริมสรางความสัมพันธในรปูเครือขายทางการศึกษา
ประชาคมอาเซียน  
 4) ไดเสนอแนวทางตอการศึกษาของคณะสงฆไทย รวมของรัฐและเอกชนใหมีการพัฒนา
รูปแบบ กิจกรรม และกระบวนการจัดการกิจการศึกษาพัฒนาจิตใจและปญญาของบุคคลและการ
พัฒนาชุมชน/สังคมในเชิงมหัพภาคและจุลภาคตามแนวคิดที่วา หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ และ
หน่ึงประชาคม  
 5) ไดเสนอการศึกษาคณะสงฆไทยรวมของรัฐและเอกชน ใหแนวทางในสงเสริมการเรยีนรู
และการสื่อสารคุณคาจากการศึกษาเพื่อพฒันาจิตใจและสังคม รวมทั้งการสงเสรมิการเรียนรูทางดาน
การศึกษารวมกัน 
 6) ไดการศึกษาคณะสงฆไทย รวมของรัฐและเอกชน ไดมีการพัฒนาความรวมมือในดาน
การศึกษาและมีแนวทางสงเสรมิความสัมพันธอันดีกับการศึกษาประเทศตาง ๆ นอกเหนือจากอาเซียน
 7) ไดผลวิเคราะหระบบความสัมพันธและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่
มีตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการศึกษา สังคม เพือ่จะนําไปสูการจัดการดานการศึกษา 

8) นักวิชาการและผูสนใจ ไดรบัความรู ความเขาใจการศึกษาแหงอาเซียน และสามารถ

ยกระดับไปสูการพฒันาพัฒนาจิตใจและสังคมแหงสันติภาพ ตามหลักการที่วา “สิบประเทศ หน่ึง

อาเซียน” รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกของมนุษยชาติ 
 9) ไดเห็นแนวโนมและทิศทางดานการศึกษากับการพฒันาสงัคมและวัฒนธรรมในกลุม
ประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน  มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคี ฯ เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษา และ เพื่อศึกษา

กระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลิปปนสและเมียนมา ผูวิจัยไดวางกรอบ

แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ในประเด็นตอไปน้ี  

 2.1 แนวคิดการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีประชาคมอาเซียน 
 2.2 แนวคิดเครือขายการศึกษาประชาคมอาเซียน 
 2.3 แนวคิดการเสริมสรางเครือขายการศึกษาประชาคมอาเซียน 
 2.4 ทฤษฎีการเสริมสรางเครอืขายการศกึษาประชาคมอาเซียน 

2.1 แนวคิดการจัดการศกึษาแบบพหุภาคปีระชาคมอาเซียน 

 ประเด็นแนวคิดการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน เรือ่ง การเสริมสรางเครือขายทาง
การศึกษาประชาคมอาเซียนน้ี  ตอบโจทยตามวัตถุประสงคขอ 1 ศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคี
ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา ผูวิจัยมีกรอบในการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
ดังน้ี 
 1) ที่มาของการจัดการศึกษา   
 2) ความหมายการจัดการศึกษา  
 3) หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา  
 4) ประเภท/องคประกอบการจัดการศึกษา  
 5) กระบวนการจัดการศึกษา  
 6) การมีสวนรวมจัดการศึกษา  
 7) ประยุกตใชการจัดการศึกษา   
 8) รูปแบบการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน (มหาจุฬาฯ โมเดล)   
 9) พหุภาคีการจัดการศึกษา ฟลิปปนส และ เมียนมา 

 1) ที่มาของการจัดการศกึษา 

 ประเทศไทยในฐานะหน่ึง ในประชาคมอาเซียน มี รากฐานการ ศึกษามาจาก
พระพุทธศาสนา ซึ่งถือวาเปนศาสนาแหงการศึกษา (ไตรสิกขา) สอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา
ของประชาคมอาเซียนน้ี ซึ่งมีเจตนารมณที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิต เปนปจจัยนําสู
การพัฒนาประเทศโดยองครวม  ตามวัตถุประสงคของการต้ังประชาคมอาเซียนขอ 6 วา “การ
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สงเสริมการมีหลักสตูรการศึกษาอาเซียน รองลงมาคือ ขอ 4 สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันในการ
ฝกอบรมและการวิจัย ที่รองลงมาอีกคือ ขอ 1 สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม”1  สอดคลองกับหน่ึงในสามเสาหลักของอาเซียน คือเสาประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม ((ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)   ซึ่งเสาน้ีจะรวมเอาการศึกษา

สําหรับจัดการศึกษาในการพัฒนาชีวิตโดยองครวมดวย ดังแผนภาพน้ี 

แผนผัง  2.1.1 แสดง 3 เสาหลักการศึกษาอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาชีวิตโดยองครวม ซึ่งถือเปนภาระงานจัดการระบบ ๆ ที่
ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ของผูบริหารประเทศ  ระบบน้ีจะทําหนาที่แตกตางกันแตสัมพันธกัน
โดยเปาหมายเดียวกัน ทําใหบรรลุวัตถุประสงครวมเปนระบบขนาดใหญและระบบน้ีจะอยูใน
สิ่งแวดลอมภายใน มีสภาพเปนพลวัตรคือมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยถือวา
กระบวนการจัดการศึกษาจะทําหนาที่รองรับการพัฒนาและเปนกลไกขับเคลื่อนระบบหลักของสังคม
ยอมมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยมากและมีความสัมพันธกับระบบยอยอื่น ๆ ของสังคมอยางใกลชิด 
ดังน้ัน จึงมีการพัฒนาเครือขายการศึกษารูปแบบตาง ๆ   

 การจัดศึกษา คือ การสรางกระบวนการพัฒนาชีวิตโดยองครวม โดยพัฒนาจากกาย วาจา
ดวยศีล พัฒนาจิตใจดวยสมาธิ พัฒนาปญญาดวยการภาวนา ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาให
มีการจัดการศึกษาตามไตรสิกขา วา “สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน    ยอมมีผลมาก    มี
อานิสงสมาก    ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน    ยอมมีผลมาก    มีอานิสงสมาก    จิต
อันบุคคลอบรมโดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย    คือ    กามาสวะ    
ภวาสวะ    และอวิชชาสวะ”2  สอดคลองกับ แนวคิดเรื่อง ไตรสิกขา (the Threefold Training) คือ 

 
1
 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967, [ออนไลน] 

แหลงขอมูล<http://asean.org> (10 ม.ค.61) 
 2 ที.ม. (ไทย) 10/142/89. 

Economic 
pillar 

•wealthy 

•stability 

Stability 
pillar 

•stability 

•peace 

Socio-
culture-

education 
pillar 

•education 

•Network 

•Making-network 

                                                             



18 
 

ศีล สมาธิ ปญญา ของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่วา  “It is well known that Buddhism 
lay stress on the Threefold  Learning of Higher Morality, Higher Thought, and higher 
Insight”3  เทียบกับสุขภาพกายใจที่ปฏิบัติตนใหตระหนักอยูเสมอวา “รางกายที่สดใส อยูในรางกาย
ที่สมบูรณ” (A sound mind is in a sound body)4  ขอความน้ี ถาวาตามการบริหารกายทั่วไป คือ
ทํารางกายใหแรงแข็งสมบูรณงดเวนจากสุรายาเสพติด บริหารกาย ดูแลสุขภาพดวยหลัก 5 อ. คือ 
อาหาร อากาศ อารมณ อุจจาระ และออกกําลังกาย ถาตามศาสนาโดยพื้นฐานแลว คือ ทํากายให
สุจริต วจีใหสุจริต แลวจิตก็จะผองใสบริสุทธ์ิตาม    
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไดแก การกําหนดมาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษาใหมีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ  จากตัวบงช้ีวา              
“(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมคีวามยืดหยุน สอดคลองกับความ
ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและ
วิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง”5 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22  วาดวย “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (Children Center) กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”6  หมายถึงวา จัดการศึกษา
สนองตอบตามความตองการของผูเรียน จัดตามศักยภาพของผูเรียน จัดตามสภาพแวดลอมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของผูน้ันอาศัยอยู หรือถาผูเรียนคนใดมีอัจฉริยาภาพเพียงพอก็สามารถเรียนตาม
อัธยาศัยหรือโฮมสคูล (Home School) ไดน่ันเอง บางกรณีผูเรียนน้ันสามารถเขาสูระบบการศึกษา
ภาคบังคับที่จัดการศึกษาโดยศาสนสถานศึกษาก็ได เชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม-แผนกสามัญศึกษา
ของพระสงฆหรือมหาวิทยาลัยสงฆก็ไดถาเปนอิสลามก็เรียนปอนอะ 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2564
เอกสารน้ี เปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมาย

 3Janjiro  Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, (New Delhi: Oriental 
Books Reprint  Corporation, edition 2, 1975), p. 10. 

 
4 จิตใจที่แจมใส อยูในรางกายที่สมบูรณ  SOUND MIND IN SOUND BODY   [แหลงขอมูล ]  

http://www.sahavicha.com (3 มิ.ย.59) 
 5สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ, 
หนา 2. 
 6สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2), (กรุงเทพฯ :  พริกหวานกราฟฟค จํากัด,  2545), หนา 13. 
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บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 น้ัน มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะมีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา 
ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศนวา“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม”7 ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาว มีคํายอวา -คุณธรรมจริยธรรม –มืออาชีพ-พัฒนาที่ย่ังยืน-เทาเทียม
การศึกษา-เขาถึงอินเตอรเนต-พัฒนามีสวนรวม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่
มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุงหวังใหมีการ
ผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดาน
คุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกาลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม 
 ยุทธศาสตร 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุงหวังใหคน
ไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา และมีความ
คลองตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ8 

 ท่ีมาการจัดการศึกษาไทยเขาสูอาเซียน  

 สืบเน่ืองจากยุทธศาสตรการศึกษาชาติหลายฉบับที่กําหนดเปาหมายไวสูงสุดถึงระดับ
สากล ปญหาตอมาคือ จะถึงไดอยางไร จึงตองมาสรางกลยุทธ มาตรการ กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
ไว ดังจะเห็นไดจาก พ.ร.บ. การศึกษา กรอบมาตรการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับ โดย

 7สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560 –2564 (ม.ป.ป.) หนา 51. 
 

8สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560 - 2564, จัดพิมพเผยแพรโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) หนา ก. 
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สุบิน ยุระรัช ในรายงานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูอาเซียนตาม พ.ร.บ./แผนการศึกษา/กรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังน้ี 

เอกสาร สาระสําคัญ 

1. พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 

อยูในหมวด 6 มาตรา 47-51 ที่กลาวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 48 ระบุไวอยางชัดเจนวา ใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

2. กรอบมาตรฐานการ 
อุดมศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ไดกําหนดมาตรฐาน 
และตัวบงช้ีเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 เรื่อง ไดแก มาตรฐานดาน 
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน 
ดานการสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยเฉพาะ 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาบัณฑิตจําเปนตองอาศัยการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตาม
คุณลักษณะที่คาดหวัง 

3. แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ไดแก (1) การเพิ่ม
สัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากเดิม 28:72 เปน 33:67 (2) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงาน
ทําไมนอยกวารอยละ 80 (3) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มี 
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถดานวิเคราะห สังเคราะหสามารถใช
เทคโนโลยีพื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ (4) เนนการมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (5) การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และ (6) การเพิ่มจํานวนผูเรียนอุดมศึกษา 
นอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป โดยใชระบบการสะสมหนวยกิตในสถาบันอุดม 
ศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต 

4. กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป มีเปาหมายเม่ือส้ินสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คอื 
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทยโดยใชกลไกของธรรมภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ โดยผูที่ไดรับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา คือ เยาวชนไทย 
นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต 

ตาราง 2.1.1: แสดงสาระขอกําหนดการศึกษาไทยที่สอดคลองกับอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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 ประเทศฟลิปปนส 

 รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  ตามมาตรา 14 ระบุวา “ โรงเรียนควรสอนเรื่องของ

ความรักชาติและเช้ือชาติ รักความเปนมนุษยชาติ  เคารพในสิทธิเสรีภาพซาบซึ้งในบทบาทของผู

เสียสละเพื่อมนุษยชาติในดานประวัติศาสตรของฟลิปปนส  โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาที่

ของพลเมืองยึดมั่นในคุณธรรมและคุณคาของจิตวิญญาณพัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง  กระตุนให

เกิดการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตร  มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี”9 

 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9155 กําหนดรูปแบบเหตุการณทางประวัติศาสตร

ที่สําคัญในบริบทของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based Management-SBM) 

โดยกําหนดวัตถุประสงค "เพื่อสนับสนุนสงเสริมความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและศูนยการ

เรียนรูใหประสบความสําเร ็จและยั งย ืน” 10  พระราชบัญญัตินี ้ก ําหนดโครงสร างของกรม

ศึกษาธิการใหมีหนาท ี่ความรับผิดชอบที่กระจายอํานาจออกไป 4 ระดับคือ จากระดับรัฐไปสูระดับ

เขต  สูระดับอําเภอ  และสูระดับโรงเรียน” 

 ประเทศเมียนมา 

 ประเทศเมียนมา   มาถึงยุคปฏิรูปการศึกษา โดยรัฐบาลภายใตการนําของนางออง ซาน ซู
จี หัวหนาพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ที่บริหารประเทศอยูขณะน้ี กําลัง
ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งถูกละเลยมานานในชวงการปกครองโดยรัฐทหารในยุค
กอนจึงไดริเริ่มแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษาข้ึน ซึ่งมีกรอบเวลายาวไปจนถึงป ค.ศ. 2021  
จุดประสงคของแผนยุทธศาสตรดังกลาวคือ ปรับปรุงการเรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุก
กลุมในสังคม ต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  มาตรการที่อยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพิ่ม
จํานวนปสําหรับการศึกษาพื้นฐานอีกสองปเปนทั้งหมด 13 ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม การให
ความสําคัญหลักตอการเรียนรูของเด็ก และหองเรียนที่มุงเนนการตอบโตปฏิสัมพันธ ไมใชการศึกษา
แบบทองจําอยางเดียว แมวาแผนงานในระดับนโยบายจะไดรับการตอบรับที่ดี แตผูสันทัดกรณีกลาว
วา ในทางปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรแหงชาติของเมียนมาน้ีนาจะเผชิญกับอุปสรรคดานคาใชจายที่สูง 

 9ธนวุฒิ  แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา”ใน การ

จัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และ

ลาว: จีน อินเดีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด, รวบรวมโดย คณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปการศึกษา 

2556  สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ช่ือชุดเอกสารประกอบการ

สัมมนาการจัดการการศึกษาเรื่อง “การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556), หนา 32. 

 10เรื่องเดียวกัน, หนา 35.  อางแลว, , ธนวุฒิ แกวนุช“การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : 
รากฐานของการพัฒนา” ใน การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และลาว: จีน อินเดีย ญ่ีปุน และนิวซีแลนด,  
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 2) ความหมายการจัดการศึกษา 

 พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542  มาตรา 6 กลาววา  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มี จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”11   น่ี คื อ ก า ร จั ด
การศึกษา  คือ เปาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพมนุษยดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม 
แนวคิด การประพฤติ ปฏิบัติ โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพน้ีจะทําใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข 
เจริญกาวหนาทันโลก แขงกับสังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข มี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท 
 หลักการการจัดการศึกษาตองดําเนินไปเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง มี บุ ค ล า ก ร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ มีรูปแบบ ข้ันตอน กติกา มีวิธีดําเนินการ มีทรัพยากรปอนสนับสนุนตอเน่ือง ที่
สําคัญคือมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เช่ือถือได มีผลผลิตการศึกษาคือ ผูไดรับ
การศึกษา มีผลลัพธหรือผลสะทอนคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพ เปนสังคมที่พึงประสงค 
 การจัดการศึกษา เปนสิ่งจําเปน ถือวาภาระงานหลักสําคัญของผูบริหารประเทศระดับสูง 
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษยเพื่อใหมีทิศทาง มีมาตรฐาน สรางระบบการบริหารจัดการเปน
โครงสราง  มีลายลักษณอักษร  

 3) หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา 

 ประเทศไทย18รวมเปนกลุมประเทศอาเซียนในวิสัยทัศนที่วา One Vision, One Identity, 
One Community บนพื้นฐานประโยชนทางเศรษฐกิจ การเมือง-ความมั่นคง และสังคม-วัฒนธรรม 
เรียกวา เสาสามเสาสําหรับคํ้ายันกลุมอาเซียนน้ีไวอยางมั่นคง นอกจากน้ีเปนการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีข้ึน 
รวมทั้งสรางความรวมมือในการแกไขปญหาความขัดแยงและความมั่นคงในรูปแบบตางๆ เปน
หลักการสําคัญที่นํามาซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ภายใตแนวทาง
การพัฒนา 8 ยุทธศาสตรบนแผนภาพเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 
2558 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ12 ดังน้ี 
 
 

 11 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1บท
ทั่วไป“ความมุงหมายและหลักการ”  หนา 5. 
 

12สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (ม.ป.ป.) หนา 2-3. 
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วิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยเปนสมาชิกท่ี

เขมแข็งและสนับสนุน

คุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนอาเซียน

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

และโลจิสติกส ยุทธศาสตรที่ 1 การ

เสริมสรางความสามารถ

ในการแขงขันของสินคา 

บริการ การคา และการ

ลงทุน

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการ

คุมครองทางสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 8 การ

เพิ่มศักยภาพของเมือง

เพื่อเช่ือมโยงโอกาส

จากอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การ

เสริมสรางความมั่นคง

ยุทธศาสตรท่ี 6 การ

สรางความรู ความ

เขาใจ และความ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

อาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การ

พัฒนากฎหมาย กฎ 

และระเบียบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558

-ภาษาอังกฤษ

-ฝมือแรงงาน

-หลักสูตรการศึกษา

-เครือขาย

-พันธสัญญา

-ความสะดวกการคา

-คุมครองประโยชน

-เทาเทียมคนทุกกลุม/วัย

-ความรูอาเซียน

-วัฒนธรรมอาเซียน

-ความรวมมือ

-อาชญากรรม/ภัยพิบัติ

-จัดการพ้ืนที่ชายแดน

-ธรรมาภิบาล

-เมืองหลวง

-เมืองอุตสาหกรรม

-เมืองทองเที่ยว/บริหาร

-เมืองการคาชายแดน

-ศักยภาพการผลิต

-มาตรฐานสินคาบริการ

-การตลาด

-ความเช่ือโยง

-ความสามารรองรับ

-กฎ/ระเบียบการขนสง

สินคา/ผูโดยสาร
-คุมครองแรงงาน

-สวัสดิการสังคม

-สภาพแวดลอม

 
แผนผัง 2.1.2:  แสดงยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 จากแผนผังขางตนน้ี ในสวนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรง ไดแกยุทธศาสตร
ที่ 2 ถือวา  การศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาจากกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม     โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต   และยุทธศาสตรที่  4 
ตรงกับนโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตามปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยการเสริมสราง
ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน  เมื่อวันจันทรที่ 23 
สิงหาคม 2553 นโยบายที่ 5 วา “การพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคม
อาเซียน”13 

 

 
13กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินการดานการศึกษาตามปฏิญญา

ชะอา-หัวหนิวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและ
แบงปน, (ม.ป.ป.) หนา 49.   
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 องคการยุเนสโก (UNESCO)กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาโลกในองครวมโดย จตุสดมภ 
ดวยอักษร สี่อักษรแอล (4l)  คือ  

 L1 =Learn to learn 
 L2 = Learn to do 
 L3 = Learn to live together  
 L4 = Learn to be14 

 L1 หมายถึง การเตรียมพรอมเครื่องมือสําหรับศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต เชน เด็กไทยตอง
เรียนภาษาไทยใหอานออก เขียนไดเพื่อเรียนตอระดับสูง แมภาษาอื่น ๆ ที่เปนภาษาสากล หรือ
คอมพิวเตอรตองไดรับศึกษาในระดับทีป่ระถมหรือมัธยม สอดคลองกับแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรที่วา  “การศึกษาตองครบองคประกอบ 3 อยางคือ ความรู ภาษา 
คอมพิวเตอร”  
 L2 หมายถึง การศึกษาที่เนนภาคปฏิบัติ คือการศึกษาดานอาชีวะ เนนทักษะการทํางาน 
(Working skill) แมนายยกรัฐมนตรี คสช. พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ก็ใหความสําคัญการศึกษาสาย
ที่สําคัญคือ การศึกษาสายใชเวลาศึกษาระยะสั้น ลงทุนนอย สถานแรงงานรองรับมีมากมาย เปนการ
แกปญหาแรงงานที่วางงานไปดวยน้ี  
 L 3 หมายถึง การอยูรวมกับคนอื่นดวยความเขาใจความตางแหงอุปนิสัย สีผิว ชนช้ัน 
ฐานะ วิทยะ มีความเขาใจและกิจกรรมเพื่อบริหารความขัดแยง มีการบริหารอารมณดวยสติปฏฐาน 
ทําความเขาใจสภาพปญหาตามแนวอริยสัจ 4 และการตระหนักถึงการอิงอาศัยซึ่งกันและก ัน การ
บริหารจัดการความขัดแยง  การเคารพความแตกตาง  ความเขาใจซึ่งกันและกันและสันติภาพ 
 L4 หมายถึง การที่จะเปนอยูเพื่อทําหนาที่ของพลเมือง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสังคม 
มีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมตนเอง คํานึงถึงศักยภาพของแตละคน ใชเหตุผลตัดสินปญหา  มี
สุนทรียภาพ มีจริยธรรมในการทําหนาที่การงาน 

 หลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหยึดหลัก คือ ศึกษาตลอดชีวิต  ประสานสิบทิศใหมี
สวนรวม  นํากระบวนการมาใชในการเรียนรู   

 สาระอาเซียน กับ หลักสูตรการศึกษา  

 หลักสูตรการศึกษาของประเทศอาเซียนน้ี เปนหลักสูตรองครวมตามวิสยัทัศน พันธกิจการ
ศึกษาอาเซียนรวมกัน แยกเปน 2 ระดับ คือ  

 (1) สาระหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 (2) สาระหลักสูตรระดับการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
14 UNESCO, The Four Pillars of Education, [ออนไลน] แหลงขอมูล<www/// the-four-

pillars-of-learning/> (30 พ.ค.61) 
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 สาระหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานน้ี  จัดทําข้ึนโดยสํานักวิการและมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เปนคูมือคูมือหลักสตูรอาเซียนหลักสตูรอาเซียนน้ีคือสิ่งที่ทั้งองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) และอาเซียนเรียกรองใหมีการใชสิ่งที่เหมาะสมในการสอนไมวาจะเปน
วิธีการสอนพื้นฐานเน้ือหาและการประเมินโดยใชหลักการบูรณาการของการรับรูดานอัตลักษณของ
วัฒนธรรมทั้งน้ีรวมถึงใชวิธีปฏิบัติและคานิยมที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรียนและขบวนการเรียนรูจาก
ตนแบบหลักสูตรน้ีเราหวังวาจะชวยใหครูและนักเรียนพบกับวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายคนหา
วิถีทางที่ประชาชนอาเซียนดารงชีวิตและปรับตัวเขากับความเปนจริงณปจจุบันและหาโอกาส
ทามกลางความแตกตางทางวัฒนธรรมภาษาและศาสนาตนแบบหลักสูตรน้ีนาจะเปนเครื่องมือของ
องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) และอาเซียนในการกระตุนให
ประชาชนอาเซียนกลับมาใชประโยชนใหคุณคาคงไวซึ่งมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอาเซียน 
 การศึกษาระดับพื้นฐาน  มีสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จะเนนใน 5 
ประเด็นซึ่งสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุไวในแผนการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN –Cultural Community: ASCC) และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community  
ไดแก 
 1. การรูเกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) 
 2. การตระหนักถึงคุณคาของอัตลักษณและความหลากหลาย (Valuing Identity and 
Diversity) 
 3. การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน (Connecting Global and Local) 
 4. การสงเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) 
 5. การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน (Working together for a Sustainable 
Future)15 
 ความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน (โครงสรางสมาชิกภาพความมุง
ประสงคและแนวทางปฏิบัติ) และการสํารวจลักษณะที่สําคัญความสําเร็จและสิ่งทาทายในอนาคต
 การเห็นคุณคาของอัตลักษณและความหลากหลาย ไดแก การสํารวจความสัมพันธที่
ซับซอนและมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและความเช่ือการตระหนักรูและช่ืนชมในความแข็งแกรงซึ่งมีอยูใน
ความเหมือนของประชาชน (ไมวาจะเปนสวนบุคคลหรือกลุม) เชนเดียวกับลักษณะเฉพาะที่แตกตาง
กัน 
 การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน ไดแกการสํารวจประเด็นทองถ่ินวาไดรับอิทธิพลจากการ
พัฒนาและกระแสของโลกอยางไรและเหตุการณในทองถ่ินในอาเซียนสงผลตอสภาพการณของโลก
อยางไร 
 การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมไดแก การปลูกฝงหลักการของความเสมอ
ภาคและความยุติธรรมและมอบเครื่องมือและขอมูลใหผูเรียน (ทางวิทยาศาสตรและทางการเมือง

 
15 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คูมือหลักสูตรอาเซียน (ภาคภาษาไทย),  ม.ป.ป. 

หนา 10. 
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เชนเดียวกับหลักปรัชญา) เพื่อใชวิเคราะหสถานการณที่ซับซอนและสามารถตอบสนองไดอยาง
เหมาะสม 
 การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืนและมั่นคง ไดแกการตระหนักถึงความกดดันอันเกิด
จากทรัพยากรที่จากัดและการเติบโตของประชากรและผลกระทบตอความย่ังยืนในขณะเดียวกันก็
สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนทางานรวมกันภายในชุมชนของตนและนอกชุมชนเพื่อใหสามารถสราง
อนาคตอันมั่งค่ังสันติสุขและย่ังยืนสาหรับอาเซียน 

 หลักสูตรแกนกลางกับสาระการเรียนรูอาเซียน ระดับพ้ืนฐาน (สพฐ) 

 ตารางแสดงหลักสูตรแกนกลาง กบั สาระการเรียนรู ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5 สาระอาเซียน 

 
7 วิชาพ้ืนฐาน  

1.ความร ูเก ี่ยวกบ ัอา
เซ ียน 

2. การเห็นคุณคา ความ
เปน ็หน ึ่งและความ

หลากหลาย 

3. การเชื่อมโยงโลก
และทองถิน่ 

4.การสงเสริมความ
เสมอภาคและความยต ุติ

ธรรม 

5.ทางานรวมก ันเพ่ือ
อนาคตที่ย่ังยืน 

1. ประวติัศาสตร์ 
และสังคม
ศ ึกษา 

10ประเทศในเอเชีย
  

การผลิตและการ

 

การแลกเปล่ียนขาม
  

ขาวสารต างๆมี
 

 

ระบบเศรษฐก ิจจะต อง
 รวมตวักันเปนประขา

 
คุนใหเก ิดความ

 
แตเก ิดขึ้นใน

 
เสริความเสมอภาค

 
สรางความอ ุดม

   ความตระหนักใน
 

ความเขมแขง็ของกลุม
  

โลกท ัศนของแตละ
 

สิทธิมนุษยชนบาง
      

และภูมิภาคตราบนาน
 แผนงานการจ ัดต ั้ง

 
ความเคารพในความ
แตกต าง 

จากป ัจจัย

 

เหมือนกันทั่วโลก การศึกษาเปนกุญแจ
 (ASEANBlueprint)20

09-2015 
ครอบครัวชุมชน

 
ประตูสูความสําเร็จท ั้ง

   ประสบการณสวนตัว
 

และประเทศชาต ิ
สูงสุดค ือประว ัตศ ิา

 ศาสนา 
2. วทิยาศาสตร  

และคณต ิ
ศาสตร  

ประชาคมอาเซียน
 

ความหลากหลายทาง
  

สภาพแวดลอมใน
 

 

ชุมชนตางๆ สามารถ
 

การทาการเกษตรแบบ
 สมาชิกในการพ ัฒนา

 
รากฐานของระบบ

 
ของระบบ

 
 

ท องถิ่นมาปรับปรุง
 

สภาพแวดลอมและ
 ความมั่นคง อาเซียน ความมั่นคงยัง่ยืน

ให ก ับท ุกชีวิตบน
 

ส่ิงแวดลอมได จำนวนประชากรที่
 ลบต อสภาพแวดลอม 

3. หนาที่พลเมือง 
และจริย
ศึกษา 

ความตง ึเครียด บางคร้ัง
  

การดำรงอยูของบ ุคคล
  

ประชาชนท ุกคน

 

เอกสารที่เก่ียวก ับการ
   

สภาพแวดลอมทาง
    ต องการในส่ิงท ี่ดท ีสุด

  
ตางๆที่มีความ
เชื่อมโยงเก่ียวพันกัน 

การที่ทองถิ่นของ
  

  

กำหนดการดำเนินชีวติ
 

แก การอนุรักษเพ ื่อคน
  ก ับผลประโยชนของ

ภูมิภาคโดยรวม 
ก ับชุมชนอ่ืนๆบนโลก

 
การบัญญัติและบ ังค ับ

 
บ ุคคลมีบทบาทสําคัญ

 ความรับผิดชอบ
ของตน 

รัฐบาล กําหนด
  

ชวยเหลือเมื่อเก ิดภัย
พ ิบ ัต ิ ประชาชน 

4. ภาษาและ 
วรรณคด ี

1.ภาษาราชการของ
 

ภาษาสงผลใหเก ิด
  

การอพยพยายถิ่นของ
 

ชื่อของกลุมชนตางๆมี
   

การใหเด ็กและเยาวชน
 ลดอ ุปสรรคดานการ

   
ซ ึ่งเช ื่อมโยงผูคนเขาหา

 
การแพรขยายของ

 
และทําลายความเสมอ

 
ๆเปนการสรางความ

  หลากหลายแลวยงัเปน
 

นิทานและตานานถกู
    

ตะวันออกเฉยีงใต  ยุติธรรม ประเทศชาต ิ
คนบางกลุม วิธีการตางๆ ในขณะที่โลก

    
2.ภาษาของแตละ

 
ของผูคนต อธรรมชาต ิ

 แสดงทางวฒ ันธรรมอ ัน
  

ดวย 
ประเทศนั้น 

5. ศ ิลปศ ึกษา สัญลักษณของอาเซียน
 

ศิลปะเช ื่อมโยงผูคน
  

ผูคนในภูมิภาคตาง

 

ศิลปกรรมเปนป ัจจัย
 

เงื่อนไขทางสังคมและ
 ของแนวคิดสําคัญใน

 
ศ ิลปะสร างท ัศนคต ิ

    
ความเห็นสุนทรียภาพ
กันผานศิลปกรรม 

แบ งปนเจตคต  ิ ตัวกาหนดความ
   ประชาคมอาเซียน กันไป โทรมของศลิปกรรม 
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ตาราง 2.1.2 (ต่อ) 

5 สาระอาเซียน 
 

7วิชาพ้ืนฐาน 
ความร ูเก ี่ยวกบ ัอาเซ ียน 

2. การเห็นคุณคา
ความเปน ็ห หน ึ่งและ 
ความหลากหลาย 

3. การเชื่อมโยง
โลกและทอ งถ ิ่น 

4. การสงเสริมความ

เสมอภาคและความ

ยติธรรม 

5. ทางาน
รวมก ันเพ่ือ

อนาคตท ีย่ังยืน 
6. สุขศก ึกษา อาเซียนได กําหนด

 
รางกายที่สมบูรณของ

  
ก ิจกรรมดาน

 
 

การเขาถงึการบริการ
 

สุขภาพของผูคนสวน
 เพ ื่อยกระด ับมาตรฐาน

 
การละเลนก ีฬา
ประเภทตางๆ 

เปล่ียนเปน
   

 

เก่ียวพันก ับ
  

โดยป ัจจัยทาง
สภาพแวดลอม ภูมิภาค และแนวโนมการ

    
 

เสมอภาคและความย ุ
ธรรม ของโลกสงผลต อ

  
 

ทองถิ่น 
7. เทคโนโลย ี ยังคงม ีความเหล่ือมลํ้า

 
เทคโนโลย ีสามารถทำ

   
บางคร้ังเทคโนโลย ีก ็

 
ส่ือประเภทใหม

 
ผูคนขยายขอบเขต

 ความรูของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ปรากฏเดนชดัหรือ
คลุมเครือ 

แตในขณะเดยีวกัน
 

 

เท าเท ียมก ันทางสังคม
และความยุตธ ิรรม 

ผานทางเทคโนโลย ี
แข็งแกรงให ก ับ

  
ตาราง 2.1.2: แสดงตัวอยางแปดหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. กับ หาสาระการเรียนรู 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 ตารางสรุปภารรวมเน้ือหาหลกัสูตรแกนกลาง ซึ่งเปนสาระสาํคัญของหลักสูตรอาเซียน 5 
ประเด็น ตอแนวทางการเรียนรู 4 แนวทางใน 5 สาระอาเซยีน ใน 3 ระดับช้ันการศึกษา (ประถมตอน
ปลาย มัธยมตน มัธยมปลาย) ตารางดังน้ี 

5 สาระ
อาเซียน 

 
4 แนวทาง 

1. ความรู
เกี่ยวกับอาเซียน 

2. การเห็น
คุณคาอัตลักษณ

และความ
หลากหลาย 

3. การเช่ือมโยง
โลกและทองถิ่น 

4. การสงเสริม
ความเสมอภาค

และความ
ยุติธรรม 

5. การทางาน
รวมกันเพื่อ

อนาคตที่ย่ังยืน
และม่ันคง 

1. 
ประชาชน 

รับรูวาประชาชน
ของอาเซียนตางมี
ส่ิงที่เหมือนกัน
หรือคลายคลึงกัน
มาตั้งแตในอดีต 
และรับรูวาพวก
เขาสามารถทางาน
รวมกันเพื่อ
สันติภาพและ
ความม่ังคั่ง 

ซาบซ้ึงในความ
เหมือนของ
ประชาชน 
(รายบุคคลและ
กลุม) และ
บุคลิกลักษณะที่
แตกตางกัน และ
เห็นวาส่ิงเหลาน้ีมี
สวนรวมกันและ
มีอัตลักษณแตละ
บุคคล 

เขาใจถึงขอบเขต
วาวัฒนธรรม 
ชุมชน และชาติ
ของตนไดรับ
อิทธิพลจาก
วัฒนธรรมชาติอ่ืน 
และในทาง
กลับกัน 

ใหจิตสานึกที่จะ
ประเมินความ
เสมอภาคและ
ความยุติธรรม 
ผลลัพธของการ
กระทาหรือ
ทางเลือกของ
บุคคลอ่ืน และ
ความรับผิดชอบ
รวมกันระหวาง
บุคคลและกลุม 

ตระหนักถึง
ความสําคญัของ
การทางานรวมกับ
ผูอ่ืนเพื่อเอาชนะ
ส่ิงทาทายที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน และ
เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนระยะยาวใน
ระบบตางๆ เชน 
สังคม การเมือง
และส่ิงแวดลอม 
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ตาราง 2.1.3 (ต่อ) 

5 สาระ
อาเซียน 

 
4 แนวทาง 

1. ความรู
เกี่ยวกับอาเซียน 

2. การเห็น
คุณคาอัตลักษณ

และความ
หลากหลาย 

3. การเช่ือมโยง
โลกและทองถิ่น 

4. การสงเสริม
ความเสมอภาค

และความ
ยุติธรรม 

5. การทางาน
รวมกันเพื่อ

อนาคตที่ย่ังยืน
และม่ันคง 

2. สถานที ่ มองเห็นวา
ประเทศใน
อาเซียนเผชิญกับ
ส่ิงทาทายและ
โอกาส และเขาใจ
วาอาเซียนให
กลไกที่นาพาให
ภูมิภาคเขาไว
รวมกัน 

ตระหนักวาความ
แตกตางทาง
ภูมิศาสตรและ
ทรัพยากรทองถิ่น
อาจสรางทัศนะ
และวิถีชีวิตที่
ตางกัน 

เขาใจวาสถานที่
ตาง ๆถูกเช่ือมตอ
กันหรือแยกออก
จากกันได และส่ิง
น้ีสงผลกระทบตอ
ประวัติศาสตรและ
วิถีชีวิตของ
ประชาชนใน
ปจจุบันในหลายๆ
ดาน 

ตระหนักถึงการ
พึ่งพาซ่ึงกันและ
กันของสถานทีใ่น
เมืองและชนบท 
เชนเดียวกับขอ
ไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบของ
แตละทองถิ่นที่
แตกตางกัน 

ตระหนักวาการ
ปฏิสัมพันธของ
บุคคลและกลุมตอ
ส่ิงแวดลอม
สามารถมี
ผลกระทบ หรือ
เอ้ือประโยชนที่
สําคัญตอ
ประชาชนที่อ่ืน 
และตระหนักวา
การชวยผูอ่ืนเม่ือ
เขาตองการ จะ
ชวยสรางความ
หยุนตัวในภูมิภาค 

3. ส่ือ เขาใจวานโยบาย
ของภูมิภาค
อาเซียนดานการ
แลกเปล่ียนทาง
เทคโนโลยี 
พลังงาน และ
ความชวยเหลือ
ดานสาธารณสุข
จะนามาซ่ึงการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและ
ผลประโยชนทาง
กายภาพ 

ตระหนักวาทุก
วัฒนธรรม
พยายามที่จะ
ตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน
ของมนุษย และ
การเขาใจวา
ทรัพยากรที่มีอยู
น้ันแตกตางกันใน
แตละพื้นที่ 

เกิดการตระหนักรู
วามี หลายวิธีการ
ที่ทรัพยากร สินคา 
เงิน และการ
บริการจะโยก
เปล่ียนจากสถานที่
หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึง และ
กระบวนการ
เหลาน้ี
เปล่ียนแปลง
อยางไรบางใน
เวลาตาง ๆ กัน 
และส่ิงเหลาน้ี
สงผลกระทบตอ
ความเปนอยูของ
ประชาชนอยางไร 

รับรูวาการเขาถึง
ทรัพยากร 
เทคโนโลยี และ
บริการสงผลตอ
การศึกษา และ
ความเปนอยูที่ดี
ของพลเมืองแตละ
คน เชนเดียวกับ
ความยั่งยืนทาง
การเมืองและ
สังคมของชุมชน 

การเขาใจวา
นโยบายทาง
เศรษฐกิจและ
ทรัพยากร 
ตลอดจนการ
ปฏิบัติมีผลกระทบ
ตอสวัสดิภาพของ
ผูอ่ืน และการ
เขาใจวาควรมีการ
ตรวจสอบทั้งผลดี
และผลเสียทั้งใน
ระยะยาวและ
ระยะส้ัน 
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ตาราง 2.1.3 (ต่อ) 

5 สาระ
อาเซียน 

 
4 แนวทาง 

1. ความรู
เกี่ยวกับอาเซียน 

2. การเห็น
คุณคาอัตลักษณ

และความ
หลากหลาย 

3. การเช่ือมโยง
โลกและทองถิ่น 

4. การสงเสริม
ความเสมอภาค

และความ
ยุติธรรม 

5. การทางาน
รวมกันเพื่อ

อนาคตที่ย่ังยืน
และม่ันคง 

4. แนวคิด เขาใจวาการแลก 
เปล่ียนทาง
ความคิดใน
อาเซียนชวย
สงเสริมความ
เปนอยูที่ดีของชาติ
อาเซียนและ
ปจเจกชน 

ตระหนักวากลุม
มนุษยจะ
สรางสรรค
ความคิดใหมสา
หรับสรางส่ิงตาง ๆ 
และคิดคนวิธีการ
แสดงความคิด
ตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
ขณะเดียวกันก็
อนุรักษและสืบ
ทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
ประวัติศาสตร 

เกิดการตระหนักรู
วามีการ
แลกเปล่ียน
แนวความคิด 
เทคโนโลยี ขอมูล 
การปฏิบัติ และ
สุนทรียศาสตร มี
หลาย วิธีซ่ึงสงผล
กระทบตอกิจวัตร
ประจาวันของ
ชุมชนในที่ตาง ๆ 

เขาใจวาความ
เสมอภาคและ
ความยุติธรรม
ไดรับการนิยาม
โดยกลุมตาง ๆใน
แตละชวงเวลา 
และส่ิงเหลาน้ีอาจ
สงผลตอวิธีคิดของ
ประชาชนและการ
ปฏิบัติดานความ
เสมอภาคและ
ความยุติธรรมใน
ปจจุบัน 

รับรูวาการจัดการ
กับปญหาที่
ซับซอน การคนหา
ความคิดและ
มุมมองใหม ๆ 
สามารถชวยให
เกิดผลที่ม่ันคงและ
ยั่งยืน 

ตาราง  2.1.3: แสดงภาพรวมกรอบเน้ือหาหลักสูตรแกนกกลางอาเซียนกับแนวทางปฏิบัติเรียนรู 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 สาระหลักสูตรอาเซียน ระดับอุดมศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกลาวถึงยุทธศาสตร
การพั ฒ น า คนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ท่ีวา “การศึกษาตลอดชีวิต” คือ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดอยางตอเน่ืองโดยใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมเขาสูป ร ะ ช า ค ม สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน โดยเฉพาะขอที่วาดวย การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุ มกันตอการเปลี่ยนแปลงโดย
การดําเนินการ 2 ประการ คือ (1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานท่ีเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดานวิชาการ
ทักษะชีวิตและนันทนาการที ครอบคลุมทั งศิลปะดนตรีกีฬาวัฒนธรรมศาสนาประชาธิปไตยความ
เปนไทยและเรื องอาเซียน (2) สงเสริมการใชและอนุรักษภาษาทองถิ นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
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ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก  รวมท้ังการเรียนรูภาษาสากลอื่นท่ีเหมาะสม
และภาษาประเทศเพ่ือนบานควบคูกับการเรียนรูวัฒนธรรมและสรางความเขาใจในวิถีชีวิตของคนในกลุม
ประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน…..16

 

 เกณฑมาตรฐานผลิตบัณฑิตอาเซียน 

สํานักงานเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean Univesity Network : AUN) ได 
แสดงเกณฑมาตรฐานอาเซียนดานการผลิตบัณฺฑิต  ซึ่งทําใหคุณลักษณะความเปนนานาชาติในการ
จัดการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึนโดยการปรับปรุง
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชาจํานวนทั้งสิน้ 15 เกณฑซึ่งสามารถ
สรุปรายละเอียดเกี ยวกับ เกณฑและตัวชี้วัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน17 ดังตารางน้ี 
 

เกณฑประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
1.ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1.1 กําหนดผลการเรียนรูท่ีชัดเจนและทําความเขาใจในหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรสงเสริมการเรียนดวยวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคล ุมความรูและท ักษะทั วไปรวมถึงความรูและ
ทักษะเฉพาะทาง 

1.4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูไดรับประโยชน 
2.ขอกําหนดของหลักสูตร 2.1 มหาวิทยาลัยประกาศใชขอกําหนดของหลักสูตร 

2.2 กรอบหลักสูตรแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
2.3 กรอบกําหนดของหลักสูตรทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูลตามท่ีตองการ 

3.โครงสรางและเน้ือหาใน
หลักสูตร 

3.1 เน้ือหาในหลักสูตรมีความสมดุลระหวางความรู และท ักษะทั่วไปกับความรู
และท ักษะเฉพาะสาขา 

3.2 หลักสูตรสะท อนวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาล ัย 

3.3 การสนับสนุนของแตละวิชาในหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีชัดเจน 
3.4 หลักสูตรมีองคประกอบเช่ือมโยงเปนทิศทางเดียวกันโดยวิชาและเน้ือหารายวิชา
ตางๆมีการบูรณาการกัน 

3.5 หลักสูตรแสดงใหเห็นท้ังความกวางและความลึกทางวิชาการ 
3.6 หลักสูตรประกอบดวยต ังแตรายวิชาพื้นฐานจนถึงรายวิชาเฉพาะทางรวมถึง
การท ําโครงงานหร ือวิทยานิพนธ 

16สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ การประชุม ประจ ําป 2556 
ของสศช. เรื่อง เสนทางประเทศไทยสู ประชาคมอาเซียน, พ.ศ. 2556, หนา7-8. 

17AUN Secretariat,  ASEAN University Network Quality Assurance, Guide to AUN 
Actual Quality Assessmentat ProgrammeLevel (VersionNo.2.0).(Bangkok : Chulalongkorn University, 
2011), p.10-44. 
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3.7 หลักสูตรมีความทันสมัย 
4.กลยุทธการเรียนการสอน 4.1 คณะหรือหนวยงานมีกลยุทธการเรียนการสอนท่ีชัดเจน 

4.2 กลยุทธการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดความรูและสามารถใชความรูในเชิง
วิชาการ 
4.3 กลยุทธการเรียนการสอนท่ีใชคํานึงถึงผูเรียนและกระตุนการเรียนรูอยางมี

 4.4 กลยุทธการเรียนการสอนจะชวยกระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
5.การประเมินนักศ ึกษา 5.1 การประเมินนักศึกษาดําเนินการตั้งแตการรับเขาการติดตามความกาวหนา

ระหวางศ ึกษาและการประเมินเม่ือสําเร็จการศึกษา 

5.2 การประเมินดําเนินการโดยอิงจากเกณฑ 

5.3 การประเมินนักศึกษาดําเนินการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
5.4 การประเมินนักศึกษาสะทอนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและเน้ือหาของหลักสูตร 

5.5 เกณฑท่ีใชในการประเมินมีความชัดเจนและเปนท่ีรับรู 

5.6 วิธีการประเมินตองครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร 

5.7 มาตรฐานท่ีใชในการประเมินมีความชัดเจนและสอดคลองกัน 

เกณฑประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
6.คุณภาพบคุลากรสาย

ผูสอน 
6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตนเอง 

6.2 มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะทํางานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเล่ือนตําแหนงต้ังอยูบนคุณคาทางวิชาการ 

6.4 บุคลากรทราบและเขาใจบทบาทและความสัมพันธเชิงหนาท่ีระหวางกัน 

6.5 จัดสรรหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัตปิระสบการณและทักษะ 
6.6 ระบบจัดการเวลาและระบบจูงใจถูกออกแบบมาสนับสนุนคุณภาพของการ
เรียนการสอน 

6.7 บุคลากรมีความรับผิดชอบอยางเปนระบบ 

6.7 มีกระบวนการทบทวนประชุมพิจารณาและปรับการมอบหมายงาน 
6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการส้ินสุดการจางการเกษียณอายุ
งาน 
6.10 มีระบบประเมินการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

7.คุณภาพบคุลากรสาย
สนับสนนุ 

7.1 เจาหนาท่ีหองสมุดมีความรูความสามารถและมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

7.2 มีบุคลากรเพียงพอสําหรับงานดานปฏิบัติการและมีความพึงพอใจในการ
ใ  ิ  7.3 มีบุคลากรเพียงพอสําหรับงานคอมพิวเตอรและมีความพึงพอใจในการ
ใ  ิ  7.4 มีบุคลากรเพียงพอตอการใหบริการนักศึกษาและมีความพึงพอใจในการ
ใ  ิ  

8.คุณภาพน ักศ ึกษา 7.1 มีนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการรับนักศึกษาเขาศ ึกษาในหลักสูตร 
7.2 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรดําเนินการอยางเหมาะสม 

7.3 ภาระงานในการเรียนของนักศ ึกษาม ีความสอดคลองกับภาระงานในการเรียนที่
ระบุไวในหล ักสูตร 
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ตาราง 2.1.4 (ต่อ) 

เกณฑประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

9.การสนับสนุน 9.1 มีระบบการตรวจสอบความคืบหนาของน ักศ ึกษาที เพ ียงพอ 

และใหคําปร ึกษา 9.2 นักศึกษาไดรับการแนะนําทางวิชาการสนับสนุนและพัฒนาเก่ียวกับสมรรถนะ
ของตนเองอยางเหมาะสม นักศ ึกษา 
9.3 มีการใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเพียงพอ 
9.4 นักศ ึกษาม ีความพอใจในสภาพแวดล อมทางกายภาพและทางสังคม 

10.โครงสราง 10.1 มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการบรรยายจํานวนหองเรียนและอ ุปกรณ 

พื้นฐานและส่ิง ในหองเรียนม ีความเหมาะสม 

อํานวยความสะดวก 10.2หองสมุดมีเพียงพอและทันสมัย 

10.3หองปฏิบัติการมีเพียงพอและทันสมัย 

10.4คอมพิวเตอร มีเพ ียงพอและทันสมัย 
10.5ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตามขอก ําหนดใน
  11.ระบบประกนั 11.1 การพัฒนาหลักสูตรดําเนินการโดยบุคลากรสายผูสอนท้ังหมด 

คุณภาพของ 11.2 การพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียน 11.3 การพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับการตลาดแรงงาน 

การสอน 11.4 หลักสูตรไดรับการประเมินอยางสมาเสมอในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

11.5 มีการประเมินหลักสูตรและรายวิชาอยางเปนระบบโดยนักศึกษา 
11.6 ความคิดเห็นของน ักศ ึกษาท่ีหลากหลายจะตองถูกน ํามาใชในการปรับปรุง 

 11.7 กระบวนการเรียนการสอนแผนการประเมินรูปแบบการประเมินและการ
ประเมินตัวเองจะขึ้นอยก ับการประกันค ณภาพและพ ัฒนาอยางต อเน่ือง 

12.กิจกรรมการ 12.1 มีการวางแผนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมและการ 

พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทั้งในดานวิชาการและการสนับสนุน 
12.2 กิจกรรมการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานท้ังในดานวิชาการและการ
สนับสนุนที่เพียงพอที่จะตอบสนองความต องการที่ระบุไว 

13.ความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

13.1 มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบและพอเพียง 

13.2 มีสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาและศิษยเกาอยางพอเพียง 

13.3 มีสํารวจความคิดเห็นจากพนักงาน/บุคลากร 

14.ผลผลิต 14.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาและการลาออกกลางคันเปนระดับท่ีนาพอใจและ
ไ  14.2 คาเฉล่ียเวลาของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่น าพอใจ 

14.3 การจางงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่นาพอใจ 
14.4 ระดับของกิจกรรมการวิจัยโดยนักวิชาการเจาหนาที่และนักศึกษาเปนที่นาพอใจ 

15.ความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

15.1 ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเปนที่นาพอใจ 

ตาราง 2.1.4: แสดงสรุปเกณฑและตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่มีมาตรฐานสูสากล  แมแตจะเปนระดับอาเซียนก็ตามที่นายสุบิน            
ยุระรัช  ไดกลาวถึงคุณลักษณะบัณฑิตอาเซียนที่พึงประสงคไว ว า “คุณลักษณะของบัณฑิตที่อาเซียน
คาดหวังมีจํานวน 26 คุณลักษณะซึ่งเปนการแบงคุณลักษณะของบัณฑิตตามทฤษฎีจุดมุงหมายทาง
การศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) ของ Bloom & Others (1971) 
ไดแก  1) ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มีจํานวน 12 คุณลักษณะไดแกทักษะทางปญญา
ความรู  ในสาขาวิชาการคิดสรางสรรคการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหการคิดเชิงวิพากย
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาความสามารถเชิงตัวเลขความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองการบริหารเวลาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและความสารถดานภาษาอังกฤษ 2) ดานจิตพิสัย
(Affective  Domain) มีจํานวน 8 คุณลักษณะไดแกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความซื่อสัตยสุจริตทัศนคติที่ดีตองาน/เพื่อนรวมงานการมองเห็นคุณคาในตนเองความเปนผูนํา
บุคลิกภาพที่ดีความตระหนักในตนเองการตัดสินใจอยางมีคุณธรรมความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร
แรงจูงใจในการทํางานมุมมองสากล/ความเปนพลโลกความมั่นใจ 3 )ดานทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) มีจํานวน 6 คุณลักษณะไดแกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการทํางานเปนทีม
ทักษะทางสังคม/ทักษะระหวางบุคคลทักษะการปฏิบัติ/ทกัษะทางวิชาชีพทักษะการสื่อสารทักษะใน
การปรับตัวและทักษะในการสืบคนขอมูลนอกจากน้ียังไดกลาวถึงอาชีพที่ประชาคมอาเซียนคาดหวัง
มีจํานวน 15 อาชีพ ไดแกแพทยทันตแพทยพยาบาลนักสํารวจผู เชี ยวชาญการประมงนักเทคโนโลยี 
การอาหารวิศวกรสถาปนิกผูประกอบอาชีพดานบริการทองเที่ยวมัคคุเทศกพนักงานโรงแรม
ภัตตาคารหรือรานอาหารนักบัญชีนักธุรกิจนักลงทุนหรือเจาของกิจการนักกฎหมายหรือทนายความ
และนักสิทธิมนุษยชน”18

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ อาเซียน   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆไทย เปนตนสังกัด
ของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  ซึ่งกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู 
5 ดานดังกลาวขางตนเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ไดดําเนินทุกอยางใหสอดคลองกับยุทธศาตร
การศึกษารวมถึงสอดคลองกับประชาคมอาเซียนดวย เพื่อรองรับอาเซียนน้ี มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการเปดหลักสูตรอาเซียนศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาโท ช่ือปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (พธ.ม.) วิชาเอก อาเซียนศึกษา ในสวนของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชน้ี  ไดดําเนินการเปด
หองอาเซียนภายหองสมุดวิทยาลัยสงฆ โดยติดต้ังอินเตอรเนตความเร็วสูงพรอมเครื่องคอมพิวเตอร 
10 กวาเครื่องใหบุคลากรรวมถึงนิสติวิทยาลยัเขาใช นอกจากน้ีมีขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนมากมายที่เปน
สัญลักษณ อัตลักษณ เชนชุดแตงกายประจําชาติของประเทศอาเซียนน้ี  
 การกาวสูอาเซียนน้ัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุวัติตามบานเมือง 
โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู 5 มาตรฐาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ปญญา ความ
รับผิดชอบ/ความสัมพันธตอสังคม และการใชเทคโนโลยี/การคิดคํานวณ  จากรายงานวิจัยโดยนายธนู 

18สุบิน ยุระรัช,“การพัฒนาค ุณภาพบัณฑิตไทยสูอาเซียน”,วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร,ปท ี่ 15 ฉบับท ี่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม 2556), หนา 150-151. 
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ศรีทอง กลาวถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกาวสูระดับอาเซียน ในสวนที่การศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาขางตน สรุปไดวา “ประเทศไทยเริ่มจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยมีพัฒนาการมา
ตามลําดับ ปจจุบันมีรูปแบบมหาวิทยาลัย ประกอบดวย มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เน่ืองดวยกระแสโลกาภิวัตนและกระแสการกาวเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียน จึงทําใหเกิดแนวโนมการเปดเสรีทางการศึกษาอันจะนําไปสูความรวมมือทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทามกลางความรวมมือยังมีระดับของการ
แขงขันแบบเสรีอยูดวย จึงทําใหประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและสมาชิกของสังคม
โลกจําตองพัฒนาทุกภาคสวนไมวาจะเปนดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดกระทั่งตัวบทกฎหมายตาง ๆ การพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งหมดที่กลาวมามีศูนยกลางอยูที่การ
พัฒนาดานการจัดการศึกษาซึ่งถือวาเปนแกนกลางในการพัฒนาสวนอื่น ๆ ทั้งหมด ดังน้ัน สถาบันที่
จัดการศึกษาจึงตองเรงวางกรอบแนวนโยบายทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทย เชน ดานการบริหาร ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถรวมมือและแขงขันไดทั้งในระดับอาเซียนและระดับสังคม
โลก”19 
 หลักสูตรอาเซียนศึกษา  วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ผานการรับรอง
จากสภามหาวิทยาลัย มีแนวสังเขป ดังน้ี 

 1. ปรัชญาของหลักสูตร 

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มีความมุงหมายใหผูเรียนมีองค
ความรูในเชิงลึกและกวางเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ที่มุงสรางและเผยแพร
องคความรู ตลอดจนผลิต บุคลากรที่มีความเขาใจที่ลึกซึ้งในเสา 3 ดาน คือเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
และสังคมวัฒนธรรม มีระบบเช่ือมโยง การพึ่งพิง ซึ่งสงอิทธิพลถึงกันของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ความรวมมือในดานตาง ๆ ทั้งดานการลงทุน การคาขาย การแกปญหาสังคม การเสริมสรางความ
มั่นคง ตลอดตนความเขาใจและสรางมิตรภาพอันดี ระหวางกันในภูมิภาค อาเซียน หากยังสงผลดีต
อประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผูตนในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกที่สนใจใน ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ จุล
จอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปนสถานที่ศึกษา 
พระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่วา “จัด การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 
  

 
19ธนู ศรีทอง, รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548,  หนา 46. 
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 2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 2.1 เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีความรู ความเช่ียวชาญไปสรางโอกาสและกลไก 
การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางบุคลากรที่มีความสนใจในภูมิภาคอาเซียน 
 2.2 เพื่อผลิตพทุธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีความสามารถในการสรางเครือขายนักวิชาการ  
ในการรวมมือผลักดันใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการดานอาเซียนศึกษา 
 2.3 เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตใหสามารถในการเผยแพรความรูในการสงเสริมการ
ผลิตเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมอาเซียน 
 2.4.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีความรู  ความเขาใจในประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะระดับภูมิภาคและ บทบาทที่มีตอประชาคมโลกที่สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ 

  ชื่อหลักสูตร  (39 หนวยกิต) 

  ช่ือไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)พธ.ม.(อาเซียนศึกษา) 
  ช่ืออังกฤษ : Master of Arts (ASEAN Studies) M.A. (ASEAN Studies) 

  รายวิชาท่ีเก่ียวของกับอาเซียน  
622 101 กําเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน   
 (Origin and Development of ASEAN Community) 
622 102 พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียน   (Buddhism in ASEAN Region) 
622 104 พหุวัฒนธรรมนิยมในอาเซียน  (Multiculturalism in ASEAN) 
622105 ความรวมมือของอาเซยีนดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม(ASEAN 

Cooperation in Political, Economic and Socio-Cultural Dimensions) 
622106 พุทธธรรม กบั ประชาคมอาเซยีน (Buddhadhamma and ASEAN Community) 
622 108 กระบวนการสรางสันติภาพในอาเซียน (Peace Building Process in ASEAN) 
622 110 ความรวมมอืของอาเซียนกับประชาคมภายนอก 
 (ASEAN’s Cooperation with external Communities) 
 โดยสรุป การจัดการศึกษาอาเซียน คือยุทธศาตรการศึกษาทุกระดับ ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม หนวยงานการศึกษาทุกประเภท โดยตระหนึกถึงรวมมือประชาคมอาเซียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 

 4) องคประกอบการจัดการศึกษา 
 ผดุงชัย  ภู พัฒน ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการศึกษาหลัก 3 ประการ คือ 

 1.  จุดมุงหมายทางการศึกษา  

 2. การจัดประสบการณ การเรียนรู  
 3. การประเมินผลการเรียน  
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 ขอ 1 สรางจุดมุงหมายเพ่ือชวยกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงค  หลังจากไดรับ
การเรียนการสอน  โดยจุดมุงหมายทางการศึกษาจะเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงแนวทางการจัดประสบการณการ 
เรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนการสอน และเปนแนวทางในการประเมินผลการเรียนของผู เรียน  
 ข อ  2 จัดประสบการณการเรียนรู  เพ่ือเปนกิจกรรมท่ีพยายามตอบสนองใหเกิดผลลัพธตาม
จุดมุงหมาย ทางการศึกษาซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของจุดมุงหมายทาง
การศึกษา รวมท้ังใหกรอบของการประเมินผลการเรียนอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 
 ขอ 3 ประเมินผลการเรียน  เพ่ือชวยเปนสารสนเทศยอนกลับซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพของการ จัดประสบการณการเรียนรู รวมทั งชวยตัดสินผลการเรียนที่เกิด
ข ึ้นกับผู เรียนวาเปนไปตามจุดมุงหมาย ทางการศึกษาหรือไม และมากนอยเพียงใด สารสนเทศที 
ไดจากการประเมินผลการเรียนจะชวย ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู 
ของผู เรียนและพัฒนากระบวนการทาง การศึกษาใหมีความเหมาะสมและอยู บนพื นฐานของ
การศึกษาท ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิง ๆ ข้ึนไป20 

 นายธนู ศรีทอง ไดศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคม
อาเซียนเชิงระบบวา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 
องคประกอบหลัก คือ  

 1. องคประกอบหลัก ดานปจจัยนําเขา 
 2. องคประกอบหลกั ดานปจจัยกระบวนการ 
 3. องคประกอบหลกั ดานการผลิต21 

 จํานวน 3 องคประกอบหลักน้ี พรอมกบัประกอบรอง โดยสรุป ดังน้ี 
ปจจัยนําเขาหลัก ปจจัยกระบวนการหลัก ปจจัยผลิตหลัก 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. ขอกําหนดของหลักสูตร 
3. โครงสรางและเน้ือหาในหลักสูตร 
4. คุณภาพบุคลากรสายผูสอน   
5. คณุภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
6. โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอานวย
ความสะดวก 
7. ระบบประกันคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน 

1. กลยุทธการเรียนการสอน  
2. การประเมินนักศึกษา  
3. การสนับสนุนและการให
คาํปรึกษานักศึกษา  
4. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
5. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 

1.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 9 
ประการ 
2.ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน 

ตาราง 2.1.5 แสดงองคประกอบหลักรูปแบบการจัดการศึกษา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
20ผดุง  ภูพัฒน, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง, ม.ป.ป), หนา 1-2. 
 

21 อางแลว, ธนู ศรีทอง และคณะ, รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา 124-127. 
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 เรื่องการจัดการศึกษาน้ี จากการสัมภาษณอาจารยชาวเมียนมา ดร. ธิดา วา “รูปแบบ
การศึกษาในคณะสาขาน้ีควรมีรปูแบบอยาง  ไดรับคําตอบวา ควรจะตองคุณลักษณะบัณฑิตเรื่อง
อาเซียนใหมากข้ึน จุดเดนที่สามารถทําไดชัด ๆ คือ จํานวนหาสาระการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษา
เปนหกสาระในระดับอุดมศึกษา น่ันคือ ดานสํานึกในวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมน้ีเปนรองรอยแหง
ความเจรญิรุงเรืองของแตละประเทศอาเซียน เปนแหลงจริยธรรมที่ควบคุมพฤติกรรมของคนและเปน
แนวทางใหคนในชาติน้ัน ๆ ปฏิบัติตอกันใหมีชีวิตอยูกันอยางมีความสุข”22 

 ในเรื่องเดียวกันน้ี จากการสัมภาษณอาจารยผูบริหารสํานักงานกิจการตางประเทศของ
มหาวิทยาลัยอดัมสัน ไดรับคําตอบวา “ ที่มหาวิทยาลัยอดัมสันน้ี นักศึกษาตองมีเขารวมกิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึง อาจจะเปนกิจกรรมกฬีา หรือ กจิกรรมวัฒนธรรมละคร กิจกรรมทางศาสนา และที่
สําคัญคือ ตองหาเวทีแสดงตอสาธารณชน เชน วันครบรอบสมาคมศิษยเกา (Alumni) ของ
มหาวิทยาลัยหรืองานอื่น ๆ ที่สําคัญคือ สามารถเก็บกิจกรรมน้ีเปนประกอบหนวยกิตในชองทักษะ
หรือความสามารถ  (Skill/Ability) ในประกาศนียบัตรได เปนเงื่อนไขในการสมัครเขาทํางานที่จะได
โอกาสมากกวาคนอื่น ๆ ที่ไมมีทักษะในกิจกรรมหรือมีนอย”23 
   
 5) กระบวนการจัดการศึกษา 

 พ.ร.บ. การศึกษา 2542  มาตรา 9 กลาวถึง  “การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการ
จัดการศึกษา ใหยึดหลัก 6 กระบวนการ ดังน้ี  

 (1) มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
 (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 
ประเภทการศึกษา  
 (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และ
การ พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น”24  ดัง
ตารางแสดงกระบวนการ ดังน้ี 

 
22สัมภาษณ ดร. ธิดา กยู (Thida Kyu), ศาสตราจารย (Head) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยยาง

กุง  ผูอํานวยการโปรแกรม MDevS (16 ม.ค.61) 
 23Interview, Sr. Maruja S. Padre Jaun, MSCS (Office for University Relations), (15 ก.พ.61) 
 

24 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545, หนา 6-7. 
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กระบวนการท่ี ขอบเขตกระบวนการ 

1. นโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ  
2. กระจายอํานาจ หนวยงานที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ สถานศึกษา อบ.ต. กติกา  
3. มาตรฐาน
การศึกษา 

การประกันคุณภาพ ความสอดคลองกับพันธกิจ มาตรฐานความรู 5 ดาน 

4. สงเสริมวิชาชีพ พัฒนาบุคลาการสายวิชาการ สายวิชาชีพ แลกเปลี่ยนกับสถาบันตางประเทศ 
5. ระดมทรัพยากร หองสมุด เทคโนโลยีฯ อินเตอรเนต 
6. มีสวนรวม บริหารจัดการ กรรมการสถานศึกษา ผูแทนจากหลายอาชีพ วัด บาน ชุมชน 

องคกร อบ.ต. องคกรศาสนา  
ตาราง 2.16  แสดงกระบวนการจัดการศึกษา 6 กระบวนการ 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 
 ระดับการจัดการศึกษา 

 การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง จั ด ไ ม น อ ย ก ว า  1 2  ป ก อ น 
ระดับอุดมศึกษา  แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา (การแบงระดับหรือ
การเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง) 

 การแบงภาคการศึกษา 

 การศึกษาในระบบ ระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา แบงภาคการศึกษาแบบทวิภาค  
(Semester) โดยเฉพาะระดับพื้นฐานที่ยังถือตามการจัดการภาคเรียนแบบเดิมโดยไมเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาคเรียนของอาเซียน แตระดับอุดมศึกษา สวนใหญมหาวิทยาลัยของรัฐหรอืในกํากับของรฐัไดจดั
ภาคเรียนตามอาเซียนแลว คือ เปดภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – 
พฤษภาคม  ในสวนมหาวิทยาลัยในการกํากับของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชยวิทยาลัยยัง
ใชภาคการศึกษาแบบเดิม  
 ประเภทการศึกษา 

 การจัดการศึกษาไทย ระดับพื้นฐานแบงเปน 2 ประเภท ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัด 

การศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาตอในระดับอาชีพช้ันสูงตอไป 

ดังน้ัน  การใชคําวา “อุดมศึกษา” แทนคําวา “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย”  ก็เพื่อจะใหครอบคลุม

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา  ที่เรียนภายหลังที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานแลว 
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 6) การมีสวนรวมการจัดการศึกษา 

 การมีสวนรวม (participant) ถือไดวาเปนประชาธิปไตยในการทํางาน มีช่ือเรียกอีกวา 
ทํางานเปนทีม (team work) พระพุทธเจาตรัสสอนอธิปไตยไว 3 ดาน คือ “อัตตาธิปไตย ความมีตน
เปนเปนใหญ โลกาธิปไตย ความมีโลกาเปนใหญ และธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ”25 โดย
ลักษณะอัตตาธิปไตย จะถือความคิดเห็นของตนเปนหลัก ถาตนวาถูกก็ถูก ถาตนวาผิดก็ผิด ถาตนคิด
วาเปนแนวทางที่ไปไดก็ใช สวนดีก็ดี มีความเช่ือในตนเองสูง กลาไดกลาเสีย จะไดแตงาน คืองาน
สําเร็จดวยดี สวนที่เสียคือ ทํางานรวมเปนทีมไมคอยได มีแนวโนมไปทางไมใหเกียรติคนอื่น ๆ ไม
ถนอมนํ้าใจเพื่อนรวมงาน ผลเสียรายแรง คือ จะขาดมิตร ไดงานโดยไมไดเพื่อน  ลักษณะโลกาธิปไตย 
จะตรงกันขามกับอัตตาธิปไตย คือทํารวมกับคนอื่นไดดี มีเพื่อนฝูงมากมาย ไดกินไดใช ปากอิ่มทองอิ่ม 
แตงานจะดอย ไมคอยสําเร็จ หากสําเร็จกเ็พียงผาน ๆ   ลักษณะธรรมาธิปไตย คือ ถือความถูกตองเปน
งาน ทํางานเปนงาน ถืองานเปนศูนยกลาง คอยพยุงกันไปรอบขาง ใหไปไดพรอมกัน จะมีผลสัมฤทธ์ิที่
ไดทั้งงานดวย ไดเพื่อนดวย ตามทฤษฎีของจอหน แนช  ทิ้งค วิน วิน (think Win Win)26    
 พระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆมีขอปฏิบัติแบบคิดวิน วินน้ี ดวยเหมือน โดยใชคําวา สังฆะ 
แปลวา หมู หรือ คณะ หมายถึง คณะของพระสงฆที่มี 4 รูปบาง 5 รูปบาง 10 รูปบาง มีสวนรวมใน
การคิด ในการมอบให ในการยอมรับ ถือวาเปนสังฆกรรมที่ทําพิธีในเขตสีมาเทาน้ัน เชน สังฆกรรม
บวชพระสงฆ สังฆกรรมรับกฐิน สังฆกรรมสวดปาติโมกข สวนสังฆทานน้ัน ไมใชสังฆกรรม แตถือ
ตองการรับรวมกันเพื่อแจกจาย แมวาบางครั้งจะเห็นพระสงฆรับสังฆทานรูปเดียวก็ได แตน่ันหมายถึง
เปนตัวแทนเทาน้ัน สวนเอกลาภที่เกิดข้ึนในสงัฆทานน้ันก็นํามาไวเปนกองกลาง เมื่อทานใดประสงค
จะใชก็มาขออนุญาตรับจากพระภัตตุสเทส (ผูแบงภัตต)  ดังแนวคิดเรื่อง “ทํางานเปนสังฆะ” ที่วา   
 “การทํางานแบบสังฆะ คือการทํางานรวมกัน ถือมติจากเสียงสวนใหญ เปนระบบสงัฆา 
 มติ เทียบไดกับประชามติ ประชาวิจารณของชาวบาน  ที่จะตัดสินเรื่องใดตองไดรับ 
 ฉันทานุมัติจากองคประชุมน้ัน ๆ  สมมติวาเรามีแผนการพัฒนาหมูบานวาอีกสามปขางหนา 
 จะมีถนนคอนกรีตผานหมูบาน  มีบอนํ้าใชเลี้ยงปลา  มีเข่ือนเก็บกักนํ้าทํานาปรัง ผูเปน 
 หัวหนาหมูบานก็จะทําการซาวเสยีง ช้ีแจงขอความเห็นชอบจากลกูบาน เมื่อไดรับการตกลง 
 แลวจึงดําเนินการทํา พระสงฆก็ลักษณะเดียวกันตามช่ือวาสังฆะ ที่แปลวาหมูหรือคณะคือ 
 ทํางานรวมกัน มีมติรวมกันในทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง  สมมติวาการเขาอุปสมบทของคนคนหน่ึง  
 นอกจากมีคุณสมบัติสวนตัวครบถวนแลวยังไมพอ จะตองอยูในดุลยพินิจของอุปชฌาย  ยัง 
 มีพระคูสวดสองรูปเพื่อสวดที่ชัดเจนและแมนจํา  ปานน้ียังไมพอ  ยังตองมีพระสงฆน่ังหัตถ 
 บาทเปนอันดับเพื่อเปนพยานในการอุปสมบทของผูน้ัน เมื่อพระคูสวดญัตติสวดจบลง พระ 
 อันดับเหลาน้ันกลาววา สาธุ พรอมกัน ก็เปนอันยอมรับวา ยกผูอุปสมบทน้ันข้ึนสูหมูสงฆ  
 รวมสังฆกรรมตาง ๆ กับหมูสงฆได”27 

 
25 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/40/201. 

 26 กิเลน ประลองเชิง, ทฤษฎี ทิ้งค วิน วิน, [ออนไลน] แหลงขอมูล

>https://www.thairath.co.th/content/75776> (17 พ.ค.61) 
 27 พระครูสิริรัตนานานุวัตร, รวมบทความ, (พิษณุโลก: โฟกัสมาสเตอรปรินต, 2544), หนา 55. 
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 แนวคิดทางพระพุทธศาสนาดังกลาวขางตน  สอดคลองหรือประยุกตใชกับการจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมไดเปนอยางดี สอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ที่กําหนดใหมีสวนรวมจัด
การศึกษาในรูปคณะกรรมการโรงเรียน มีผูแทนจากฝายตาง ๆ ดังในมาตรา 40 กําหนดวา “ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของแต
ละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ  
สถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ (ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ”28 และคณะกรรมการ
ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมน้ี มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาการจัดต้ัง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาได 
 รายงานวิจัยโดยนายสุรชาติ ถึกสถิตย เสนอบทบาทการมสีวนรวมกับการจัดการศึกษา 4 
ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานงานบุคคล ดานบรหิารงานทั่วไป29  
 ดานวิชาการ คณะกรรมการมีสิทธ์ิและหนาที่คัดเลือกการศึกษาอิสระที่เปนภูมิปญญา
ทองถ่ินกําหนดเปนหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียน ถือวาเรื่องที่กําหนดศึกษาน้ันเปนแหลงเรียนรูได เชน 
โรงเพาะเห็ด โรงหลอพระพุทธรปู  ในระดับภาคของประเทศไทย เชน  พิพิธภัณฑบานจาทวี บูรณเขต 
จังหวัดพิษณุโลก ทางการกําหนดใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ในเขตภาคเหนือ  ดังภาพน้ี  

 

 28 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
2545, หนา 23. 
 29 สุรชาติ ถึกสถิต, การมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุม
โรงเรียนปลวกแดงพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2553, หนา 6. 
 

                                                             

http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%AA%D2%B5%D4%20%20%B6%D6%A1%CA%B6%D4%B5%C2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%BA%D9%C3%BE%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%BA%D9%C3%BE%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ภาพ 2.1.1  แสดงขอมูลแหลงเรียนรู 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
  ลักษณะของพิพิธภัณฑน้ี จะรวมอุปกรณทําเกษตรกรรมสมัยโบราณ มีอุปกรณจับสัตว
ชนิดตาง ๆ มีคราด ไถ มีเรือนอยูไฟจําลองทีใ่ชผาสีดําคลมุอูไว เพราเด็กแรกเกิดเขาไปนอนจะเลี่ยมตา
มาก แตผาสีดําน้ีแรก ๆ จะคลุมแลวทยอยเปดตอมา จนกวาตาเด็กทารกน้ันจะสูแสงได ที่สนใจคือ
นาฬิกาเสียง เรียกวาโปง จะบอกเวลาฉันเพล  เวลาออกบิณฑบาต ดังภาพน้ี  

  

ภาพ  2.1.2  แสดงอุปกรณนาฬิกาแทนระฆัง 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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 ดานงบประมาณ คณะกรรมการมีบทบาทเต็มที่ที่จะระดมทุนจัดซื้อจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกโรงเรียน เชน รถยนตขนาดใหญ (รถบัส) ซึ่งงบประมาณทางการจะไมไดแมโรงเรียนใหญ 
ๆ ก็ตาม แตคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหจัดซื้อได เพื่อนํานักเรียนนักศึกษาทัศนศึกษาตางสถานที่ 
หรือแมแตงบประมาณจางบุคลากรนักการภารโรงที่ไมมีอัตราจากงบประมาณกลางก็สามารถจัดต้ัง
เพื่อจางนักการทํางานได เรียกวางบรายไดของสถานศึกษาน้ัน เชน วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมี
บุคลากรอัตราจางมากกวาบรรจ ุ มีภาระงานมากที่ตองใชบุคลากร เชน แมบาน แมครัว เพื่อทําหนาที่ 
จึงมีบัญชีการเงินข้ึน 3 ชุด คือ บ.01 ไดแกบัญชีการเงินงบประมาณแผนดิน บ.02 ไดแกบัญชี
งบประมาณที่ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอุดหนุน บ.03 ไดแกบัญชีงบประมาณรายได เชนจากคาเขา
ใชบริการอาคาร สถานที่ของคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม รายไดจากผาตามเทศกาล เปนตน ดังน้ัน 
จึงเรียกไดวา บ.01 และ บ.02 เปนงบจากผูมีสวนรวมก็ไดวา 
 ดานบุคคล เปนอัตรากําลังที่จะขับเคลื่อนองคกรใหทํางานได จําเปนตองมี เมื่อมีแลวสิ่งที่
ตามมาคือคาจาง ซึ่งมีคาจางที่เปนเงินเดือน ที่คาตําแหนงตาง ๆ ตามระเบียบทางราชการที่มากนอย
ตางกัน แตบุคคลที่จะไดมาโดยการมีสวนรวมน้ีเปนอยางไร ขอน้ีมีโมเดลใหชัด ๆ วา  ผูวิจัยเปน
กรรมการสถานศึกษา ในฐานะผูทรงคุณวุฒิดานศาสนาของโรงเรียนแหงหน่ึง เปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรขนาดใหญ โรงเรียนน้ีมีการบริหารจัดการที่ยึดตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 เชนเดียวกับ
โรงเรียนอื่น ๆ หนาที่หลักของกรรมการสถานศึกษาคือ กําหนดนโยบาย แผนงาน อนุมัติแผนงาน  
เห็นชอบในหลักการที่เปนโครงการ แผนการศึกษา การปกครองระดับตาง ๆ ที่ไมงานประจําวัน  การ
มีสวนรวมดานบุคคลน้ี  ก็คือการกําหนดนโยบาย อนุมัติแผนงาน อนุงบประมาณของคณะกรรมการที่
เปนตัวแทนจากฝายตาง ๆ ตามมาตรา 40 แหง พ.ร.บ. 2542 น่ีเอง  
 ดานบริหารงานท่ัวไป  งานดานน้ีมีสวนประกอบสําคัญขององคกร ถาเปนตนไมก็เปรียบ
ไดกับเปลือก ซึ่งสําคัญชนิดที่วาถาตนไมไมมีเปลือกแลว แมแกก็หาอยูไดไม ดังน้ัน องคกร จะมุงเอา
แตงานวิชาการ งบประมาณไมได ในสวนที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมน้ี คือคณะกรรมการสถานศึกษา
มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติอัตราบุคลากร การกําหนดแผนงานบริหาร  แหลงเรียนรู สื่อสารองคกร 
การจัดแจงทางกฎหมาย การเปนตัวแทนวาความในกรณีตาง ๆ ดังเชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝายกจิการทั่วไป ที่ไดมาโดยการคัดเลือก สรรหา หรือลงมติตามระเบียบ
ที่กระทรวงกําหนดไว   
 7) ประยุกตใชการจัดการศึกษา 

 การประยุกตใชการจัดการศึกษา โดยการสรางกระบวนการจัดการศึกษาที่สําคัญ คือ การ
บริหารจัดการ รูปแบบ วิธีการ กติกา แผนงาน ทรัพยากร บุคลากร หนวยงานรับผิดชอบ คานิยม 
จิตสํานึก ในรูปแบบเดียวกับการสรางเครือขาย คือ การสรางความสัมพันธ (connection) กับบุคคล 
องคกร  หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  โดยการการติดตอและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและรวมมือทํากิจกรรมกัน  สรางเครือขายและการมีสวนรวม Network Building and 
Participatory ซึ่งธรรมดาเครือขายน้ัน ในตัวมันเองตองมีการประสานสัมพันธระหวางบุคคล แต
บุคคลน้ัน ตองมีหนวยงานสังกัดหรือพื้นที่ที่ตนประกอบอาชีพอยูเพื่อใหเกิดความเช่ือถือ ติดตามได มี
ความเสี่ยงนอยสุดดวยการประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเครือขาย  
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 การประยุกตใชการจัดการศึกษากับกระบวนการจดัการเครือขาย เปนลักษณะเดียวกันกับ
การบริหารงานองคกรยอย ๆ เชน การบริหารโรงแรมหรือศาลเจาสักแหงหน่ึง ผูบริหารสถานแหงน้ัน
ตองคิดวาจะบริหารจัดการใหดีอยางไร ขอสําคัญคือใหดี เปนที่ประทับใจของผูเขาใชบริการ ดังน้ัน 
กระบวนการ 5 น้ีเรียก เรียกวา POCCC ยอมครอบคลุมการบริหารองคกรน้ันตาม Henri Fayol  
เสนอไว วา  
  (1) การวางแผน (Planning) (ยุทธศาสตร) 
  (2) การจัดองคการ (Organizing) 
  (3) การบงัคับบัญชาหรือการสัง่การ (Commanding) 
  (4) การประสานงาน (Coordinating) 
  (5) การควบคุม (Controlling)30 

 การวางแผน เปนกุญแจสําคัญในการบริหารเครือขาย โดยการจัดวางโครงการและ
แผนงานตาง ๆ ไวลวงหนารวมถึงการต้ังงบประมาณ กิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองวิสัยทัศน 
พันธกิจที่กําหนดไว  
 การจัดการองคกร คือ การแบงงานในองคกรองครวม กําหนดตําแหนงงานตาง ๆ พรอม
กับกําหนดอํานาจหนาที่บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 
 การบังคับบัญชา คือการอํานายการใหปฏิบัติหนาที่ การตัดสินใจ การวินิจฉัย การ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางมีภาวะผูนํา 
 การประสานงาน คือ การทําหนาที่ในการประสานกิจกรรมตางๆ ที่ไดมีการแบงแยก
ออกไปเปนสวนงานยอยๆ เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสู
เปาหมายเดียวกัน 
 การควบคุม คือการควบคุมงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช
จายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงาน รวมถึงการควบคุมการสรรหา 
การบรรจุแตงต้ังและการพนตําแหนงของอัตราบุคลากรและงานในหนาที่ของพนักงาน 
 การจัดระบบบริหารเครือขาย (Network Organizing) เปนการจัดระบบเครือขายที่จะ
ชวยใหเครือขายสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่นดังรายงานศึกษา เรื่อง การสรางเครือขายและ
การจัดการเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัยมีองคประกอบและขอสรุป ดังน้ี 

  (1) การจัดผังเครือขาย (Mapping) 
  (2) การจัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย (Role and Responsibility) 
  (3) การจัดระบบติดตอสื่อสาร (Communication System) 
  (4) การจัดระบบเรียนรูรวมกัน (Learning System) 
  (5) การจัดระบบสารสนเทศ (Information System)31 

 30Henri Fayol, General and Industrial Management, (London: Sir Issac Pitman & 
SonsLtd. 1949), page 34.  
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 แผนผังเครือขาย แสดงความเช่ือมโยงแตละเครือขาย กําหนดบทบาทหนาที่ตามฐานะ
หลักฐานะรอง แสดงถึงหัว กลาง ทาย ของภาระงานในเครือขายน้ัน ๆ   
 ขอที่ 2 จัดแผนกการทํางาน โดยนําเอาความสนใจ  ประสบการณและความเช่ียวชาญของ
สมาชิกแตละคนมาเสริมกันในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบคือผูนําน้ันเอง 
 ขอที่ 3 การเช่ือมโยงสมาชิกของเครือขายเขาดวยกัน  เปนชองทางแลกเปลี่ยนเรยีนรูและ
แพรกระจายความคิดซึ่งมีผลตอการรักษาและขยายตัวของเครือขาย  สามารถกระทําไดทั้งแบบเปน
ทางการเชนการจัดเวทีประชาคมการประชุมการสัมมนาเปนตนและชองทางการสื่อสารที่ไมเปน
ทางการเชนการพบปะสังสรรคระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในโอกาสสําคัญตาง ๆ จดหมายขาว
ระหวางสมาชิกเปนตน 
 ขอที่ 4 จัดระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือขายอยางตอเน่ืองผานระบบการเรียนรู
รวมกันทั้งในรูปแบบของการฝกอบรมการศึกษาดูงานการสมัมนาและการเรยีนรูจากการปฏิบัติรวมกนั 
(Interactive Action Learning) สมาชิกในเครือขายตองมีใจเปดกวางยินดีรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตางตางคนตางประนีประนอมภายใตความคิดเห็นที่แตกตางมิใชยึดมัน่ในความคิดของตนเอง 
 ขอที่ 5 คุณสมบัติของเครือขายจะประสานงานกันเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็น โดยระบบ
สารสนเทศควรยึดหลักการใชงานไดงาย  ทุกคนสามารถเขาถึงและใชงานไดและเผยแพรไดกระจาย
ออกไปอยางกวางขวางเกิดประสิทธิภาพมีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน 

 8) รูปแบบการจัดการศึกษาอาเซียน (มหาจุฬาฯ โมเดล) 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน โดยนายธนู ศรีทอง 
พบวา ไดเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาอาเซียนตามกรอบทฤษฎีระบบโดยยกประเด็นหลักในการจัด
การศึกษามาเปนองคประกอบหลกั จานวน 3 องคประกอบ ไดแก (1) องคประกอบหลกัดานปจจัยนา
เขา (2) องคประกอบหลักดานกระบวนการ และ (3) องคประกอบหลักดานผลผลิต และมีปจจัยรอง 
และปจจัยยอย โดยสรุปดวยตาราง32 ดังน้ี  
  

 31พระดาวเหนือ  บุตรสีทา, การสรางเครือขายและการจัดการเครือขายในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสล่ียมจังหวัดสุโขทัย,  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2557, หนา 34-35. 
 32 อางแลว, ธนู ศรีทอง, รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา 124-127. 

                                                                                                                                                                               



45 
 

 
รูปแบบจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ดานปจจัยนําเขา 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบ

 ดานปจจัยนําเขา 1. การจัดโครงสราง 
องค กร 

1. สวนงานหลัก (main campus) ทําหนาที่
ควบคุม คณุภาพดานการบริหาร ดานวิชาการ 
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานการ
ประกันค ุณภาพ การศึกษา 

2. สวนงานยอยระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
หองเรียน หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ 

3. การกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนงานไว 
ชัดเจน 

2. บุคลากร 4. บุคลากรเปนพระสงฆและคฤหัสถ 

5. การพัฒนาบุคลากรดานการใชภาษาอังกฤษ 

6. การพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงาน 

7. การสงเสริมใหบุคลากรมีจิตบริการ 

3. นิสิต 9. การรับนิสิตชาวตางประเทศเขาศึกษา 

10. นิสิตที่เปนพระสงฆและคฤหัสถ 
11. การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท ี่เอ้ือตอ
ความ เปนนานาชาติ 

4. งบประมาณ 12. การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

13. ระบบการจัดหางบประมาณเหมาะสม 

14. ระบบการใชจายงบประมาณชัดเจน 

15. ระบบตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 5. หลักสูตร 16. การบรูณาการพระพุทธศาสนาเขาก ับทุกหลักสูตร ที่
เปด 
ํ ิ  17. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชา

 
18. หลักสูตรเอ้ือตอการพ ัฒนาคณะสงฆ 

6. แหลงการเรียนรู 19. เอกสารการสอน  ตํารา หนังสือ วารสารแต
ละส าขาวิชามีเพียงพอ 

20. ความรวมมือใหบริการห องสมุดระหวางสถาบัน 
 ิ 

7. ส่ือเทคโนโลยี 21. ส่ือเทคโนโลยีการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและ 
หลากหลาย 

22. ส่ือเทคโนโลย ีพร อมใชงานอยูเสมอ 
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8. สภาพแวดล อม 23. การจัดบริบทและสภาพแวดลอมทางกายภาพเอ้ือตอ
ความเปนนานาชาติ เชน สถานที่พ ักของนิสิต สถานที่
ประสานงานที่ใชภาษาอังกฤษ สภาพแวดล อม ทาง
ธรรมชาติ 

ดานกระบวนการ  
ผลิตบัณฑิต 

1. การบริหารจัดการ 1. ปรัชญามหาวิทยาลัยที่วา “จัดการศ ึกษาพระพทุธ 
ศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและ 
สังคม” มีคุณลักษณะที่เอ ื้อต อการจัดการศึกษาระดับ 
นานาชาติในประชาคมอาเซียน 

  2. วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวา “มุงพัฒนามหาวิทยา 

ลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ 

นานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองคความรู 

บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมใหน าไปสูการพัฒนาจิตใจ 

และสังคมอยางยั่งยืน”  มีค ุณลักษณะที่เอ ื้อต อการจัด 

การศึกษาระดับนานาชาติในประชาคมอาเซียน 

3. แผนงานเอื อต อการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิใน 

ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย การจัดท าแผนพัฒนา 

ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจําาป 
4. การบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล 
(Good Governance) 

5. สวนงานดานกิจการตางประเทศ 
6. กิจกรรม/โครงการความรวมมือก ับองคกร 
ตางประเทศ 

7. การสรางความตระหนักเก่ียวกับความเปนนานาชาติ ใน
ประชาคมอาเซียน 

2. การเรียนการสอน 8. รูปแบบการสอนเนนผูเรียนเปนส าคัญ 
9. การบูรณาการการเรียนการสอนเขาก ับพันธกิจดาน 
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

10. การใชงานวิจัยเปนฐานการเรียนรู 
11. การเรียนการสอนใชต ารากลางโดยเฉพาะ
วิชาแกน พระพุทธศาสนา 

3. การใชส่ือการ 12. คณาจารยใชส่ือเพ ื่อการเรียนการสอนทันสมัย 

เรียนการสอน หลากหลายและมีความเปนนานาชาติ 
13. เปดโอกาสใหนิสิตฝกใชส ื่อที่ทันสมัยหลากหลายใน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- 
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รูปแบบจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ดานกระบวนการ 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
 4. การวัดผล ประเมินผล 14. วัดผลประเมินผลโดยใชวิธีการและเคร ืองม ือที่ 

ทันสมัยและหลากหลาย 

15. วัดผลประเมินผลดวยขอสอบกลางในวิชาแกน 
พระพ ทธศาสนา 
16. วัดผลประเมินผลตามสภาพเปนจริง 
17. วัดผลประเมินผลที่เนนผลการปฏิบัติของนิสิต 
อยางเปนรูปธรรม 

5. การประกัน คณุภาพ
การศึกษา 

18. ด าเนินการประก นัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื อง 

ดานผลผลิต 1. คณุลักษณะ 1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดาน 

บัณฑิตที่พึงประสงค พระพุทธศาสนา สามารถประยุกตเขากับศาสตรสาขา 

9 ประการ ตาง ๆ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรูใฝคิด มีความเปนผูนํา 

ทางจิตใจและปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลก 

ทัศนกวางไกล สามารถกาวทันความเปล่ียนแปลงของโลก 

มีศรัทธาที่จะอ ุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม 

จริยธรรม และเสียสละเพ ื่อสวนรวม 

2. ผลการเรียนรูตาม 2. มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะ 

กรอบมาตรฐาน ทางปญญา ท ักษะความส ัมพ ันธระหวางบุคคลและความ 

คุณวุฒิระดับอุดม รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ 

ศึกษา 5 ดาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตาราง 2.1.7  แสดงรูปแบบการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 จากตารางขางตนน้ี สรุปโดยหลัก ๆ คือ ปจจัยนําเขาประกอบดวยปจจัยรอง (1) ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง (2) ขอกําหนดของหลักสูตร (3) โครงสรางและเน้ือหาในหลักสูตร (4) คุณภาพ
บุคลากรสายผูสอน   (5) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (6) โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก (7) ระบบประกันคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน ปจจัยกระบวนการ ประกอบดวย
ปจจัยรอง (1) กลยุทธการเรียนการสอน (2) การประเมินนักศึกษา  (3) การสนับสนุนและการให
คําปรึกษานักศึกษา (4) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  (5) ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ปจจัยผลิต ประกอบดวยปจจัยรอง (1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 9 ประการ (2) ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมผลผลิตบัณฑิต 5 ดาน 
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 9) พหุภาคีการจัดการศึกษา  ฟลิปปนส และ เมียนมา 
 
 ภาคีการจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ มีรูปแบบสถานศึกษาที่หนวยงานของรัฐและเอกชน
นําไปบริหารจัดการ รูปภาควิชา รูปแบบระบบ รูปแบบการบริหารตามเอกลักษณะและเจตนารมณ
ของผูกอต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ แตเปนหลักสูตรกลางของรัฐบาลเสมอ ดังมีภาคีการจัดการศึกษาของ
ประเทศพื้นที่ตัวอยาง 2 ประเทศ ดังน้ี 
 
 (1) ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส 

 ยอนรอย การจัดการศึกษาฟลิปปนส ยุคอาณานิคม  

  ยุคเริ่มตนระยะที่ 1  เมื่อ ค.ศ. 1571 ฟลิปปนส ไดตกเปนอาณานิคมของสเปน เปนเหตุ
ใหฟลิปปนสไดรับอิทธิพลจากสเปนโดยปริยาย  ที่สเปนตอนน้ันดําเนินการศึกษาโดยศาสนาซึ่งเปน
ศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาที่มีบทบาทจัดวางระบบการศึกษาใหแกฟลิปปนส   
จากน้ัน การศึกษาในฟลิปปนสก็ถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใน ค.ศ.1863  เรียกวา กฎหมายการศึกษา 
(Educational Decree) โดยเนนใหการศึกษา มีระบบ มีมาตรฐาน และกอต้ังเรียนโรงเรียนเพิ่มมาก
ข้ึนตามปจจัยอํานวยความสะดอกคือที่ดินที่มากมาย  และไดรับอิทธิพลทางภาษาทําใหมีภาษา
พื้นเมือง คือ ภาษาตากาล็อค  นับวาประสบความสําเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษา  มีสวนใหสเปน
ถือครองที่ดินมากมายในประเทศฟลิปปนส   อาทิ มหาวิทยาลัย ดา ลา ซาน (De La Salle 
University) และมหาวิทยาลัย อาเตเนโอ เด มานิลา (Ateneo de Manila University) เปนตน โดย
สรุป สงผลดีดีสําหรับฟลิปปนส คือ ระบบการศึกษาของฟลิปปนสมีคุณภาพ มีมาตรฐานและเปน
ระบบมากย่ิงข้ึน ผานการปฏิรูปทางการศึกษาของสเปน รวมไปถึงการที่ประชาชนภายในประเทศมี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงข้ึน ผลเสียภายใตการปกครองโดยสเปน คือ การถูกลิดรอน
อิสรภาพในการกําหนดทิศทางทางการศึกษาดวยตัวเอง อาทิ ประชาชนฟลิปปนสไดรับอิทธิพลและ
กฎเกณฑตางๆ ภายใตระบบการศึกษาแบบคาทอลิก หรือเอกลักษณของชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง
วรรณกรรมและภาษาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและใหความสําคัญที่นอยลงภายใตระบบการศึกษา
แบบอเมริกัน   
 ยุคเริ่มตน ระยะที่ 2  ค.ศ. 1571-1898 ภายหลังสิ้นสุดการเปนอาณานิคมของสเปนแลว
ตอมาก็ตกเปนอาณานิคมของอเมริกา ทําใหการระบบการศึกษาแบบสเปนเปลี่ยนไปเปนระบบ
อเมริกา (Americanization) มีการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนแทนการใชภาษาทองถ่ินเปนเวลานานกวา 
5 ทศวรรษ  สงผลใหนักเรียนไดศึกษาวรรณคดีของนักเขียนอเมริกนัมากมาย เชน วิลเลียม เชคสเปยร
อีกทั้งสหรัฐยังผูกขาดการใชภาษาอังกฤษในระบบการศึกษา จวบจน ค.ศ. 1940 ภายหลังจากที่ญี่ปุน
เขายึดครองฟลิปปนสในสงครามโลกครั้งที่  2 แตญี่ปุนไมไดมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
ภายในประเทศฟลปิปนส 
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 ยุคหลังอาณานิคม   

 สมัยหลังอาณานิคมน้ัน ฟลิปปนส ยังใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษในระบบการศึกษา
อยูเหมือนเดิม   จะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนส ฉบับ  ค.ศ.1987 ที่ระบุไวอยาง
ชัดเจนวา  “ภาษาทางการที่ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนคือภาษาฟลิปปนสและภาษาอังกฤษ   
กระทรวงศึกษาธิการของฟลิปปนสไดกําหนดใหใชภาษาทั้งสองในวิชาที่แตกตางกันในการเรียนการ
สอน ในปจจุบัน นโยบายการศึกษาของฟลิปปนส เปนไปในรูปแบบอเมริกันที่เนนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลักในการเรียนการสอน” 33    

 นโยบายการจัดการศึกษา   

 รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  ตามมาตรา 14 ระบุวา “ โรงเรียนควรสอนเรื่องของ

ความรักชาติและเชื้อชาติรักความเปนมนุษยชาติเคารพในสิทธิเสรีภาพซาบซึ้งในบทบาทของผู

เสียสละเพื่อมนุษยชาติ   ในดานประวัติศาสตรของสาธารณรัฐฟลิปปนส  โรงเรียนควรสอนเรื่อง

สิทธิและหนาที่ของพลเมืองยึดมั่นในคุณธรรมและคุณคาของจิตวิญญาณพัฒนาจารีตและวินัยใน

ตนเอง  กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตรมีความรู เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี”34 

 ป 2556  สมัยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

ทั้งหมดซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน เมื่อเดือนพฤษภาคมป 2556 และมผีลบังคับใช

ต้ังแตเดือนมิถุนายน เปนตนมาน้ัน  จะเปนระบบ K-12 โดยมีการขยายเวลาการศึกษาข้ันพื้นฐาน

จาก 10 ป ในระบบเกา มาเปน 12 ป ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป และ เพิ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป35  ในสวนช้ันอนุบาลใชเวลา 1 ป    

 ป พ.ศ. 2544  สืบเน่ืองจากขอความขางตน มี “พระราชบัญญัติกรมวัฒนธรรมการศึกษา
และกีฬา (Department of Education, Culture and Sports-DECS) ถูกเปลี่ยนเปนกรม
ศึกษาธิการ (Department of Education”DepEd) ไ ด แ บ ง สํานักงานระดับเขตพื้นที่และระดับ

 33 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี[ออนไลน]แหลงขอมูล >https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลิปปนส<  
(29 ธ.ค.60) 

 34ธนวุฒิ  แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา”ใน การ

จัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และ

ลาว: จีน อินเดีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด,รวบรวมโดย คณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปการศึกษา 

2556  สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ช่ือชุดเอกสารประกอบการ

สัมมนาการจัดการการศึกษาเรื่อง “การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556), หนา 32. 

 35Education in the Philippines : การจัดการศึกษาของประเทศฟลิปปนส [ออนไลน] แหลงขอมูล 

>http://aseancorner.blogspot.com/2014/01/education-in-philippines.html< (30 ธ.ค.60) 

                                                             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20(29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20(29
http://aseancorner.blogspot.com/2014/01/education-in-philippines.html
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อําเภอและโรงเรียน ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริหารตาง ๆ  ที่ตราข้ึนเปนพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 9155 พ.ศ. 2544  วาดวยเรื่องการกํากับดูแลการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ
ฟลิปปนส ซึ่งจะกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของระดับการบริหารตาง ๆ จากสวนกลางถึง
ระดับโรงเรียน  

 พ.ร .บ .การศึกษาแหงชาติอีกฉบับหน่ึง คือ ฉบับที่ 9155 กําหนดหนาที่หลักของ

สํานักงานในพื้นที่ตางๆ คือการประกันคุณภาพมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ทุกโรงเรียนภายใตอํานาจของตนและใหการสนับสนุนดานอื นๆแกหนวยงานระดับอําเภอ

และโรงเรียนครอบคลุมการศึกษาในเด็กปฐมวัยประถมศึกษาและม ัธยมศึกษา  รวมทั งระบบ

การเร ียนรู ทางเล ือกส ําหร ับเด ็กและเยาวชนที ออกจากโรงเร ียนและน ัก ศึกษาผูใหญและรวมถึง

การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ   

 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9155 กําหนดรูปแบบเหตุการณทางประวัติศาสตร

ที่สําคัญในบริบทของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based Management-SBM) 

โดยกําหนดวัตถุประสงค  "เพื่อสนับสนุนสงเสริมความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและศูนยการ

เรียนรูให ประสบความสําเร ็จและยั ่งยืน”  พระราชบัญญัตินี ้ก ําหนดโครงสร างของกรม

ศึกษาธิการใหมีหนาท ี่ความรับผิดชอบที่กระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ  รัฐบาล →เขต

การศึกษา  →อําเภอ → โรงเรียน36  กลาวคือ  ขยายอํานาจบริหารการศึกษาจากบนสุด สู

ลางสุด เปนลักษณะการบริหารแนวด่ิง  ลักษณะเดียวกับเครือขายแนวด่ิงที่บริหารจัดการโดย

ภาครัฐ 

 ขอดีของการบริหารจัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)  จะสามารถนํามาเปนกรอบ

บูรณาการเพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจการในโรงเรียน เสริมสรางศักยภาพผูบริหาร ครูและ

บุคลากรในโรงเรียน รวมกับผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศาสนา ศิษยเกา เปนตน  

 หนวยงานบริหารการศึกษา/การกระจายอํานาจบริหารการศึกษา 

 ประเทศฟลิปปนส กําหนดใหกรมศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐขั้นพื้นฐานที 

รับผิดชอบดานการศึกษาและการพัฒนาด า น อัตรากําลังของชาติ มีภารกิจของการพัฒนาทํา

การใหการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขารับการศึกษาได

มีการจัดต้ังมูลนิธิสําหรับการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อใหทุกคนไดรับการบริการไดทั่วไปอยางดี 

 กรมศึกษาธิการ รับมรดกทอดมาจากกรมวัฒนธรรมการศึกษาและกีฬา มีความ

รับผิดชอบเบื้องตนของกรมน้ีคือริเริ่มการวางแผนการนําไปปฏิบัติและประสานความรวมมือใน

 36อางแลว, ธนวุฒิ แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ใน 
การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา 
และลาว: จีน อินเดีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด, หนา 35.   
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ระดับนโยบายความชวยเหลือในเบื้องตนมาตรฐานแผนงานจัดโปรแกรมและโครงการตางๆใน

พื้นที่เปนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเปนการบริหารสถาบันการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เปนการศึกษาของรัฐและเอกชนดูแลการจัดตั้งและบริหารจัดการบํารุงรักษาใหดีและ

เพียงพอบูรณาการระบบการศึกษาเช่ือมโยงกับเปาหมายของการพัฒนาชาติการกระจายอํานาจ

บริหารการศึกษาสาธารณรัฐฟลิปปนสใชรูปแบบ SBM (School Based Management) ซึ่งถูก

นํามาใชใน 23 หัวเมืองซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกฝายจัดหาเงินทุนสําหรับโรงเรียน

โครงสรางพื้นฐานของการฝกอบรมการพัฒนาหลักสูตรและตําราเรียน SBM 

 คณะกรรมการโรงเรียน ประเทศฟลิปปนส ใชการกระจายอํานาจจากรัฐ สูโรงเรียน

หรือจากหัวเมืองสูโรงเรียนตาง ๆ น้ีดวยมาตรการ SBM น้ัน  เปนการใหอิสระและความคลองตัว

ในการตัดสินใจการบริหารจัดการทั งดานวิชาการงบประมาณบุคลากรและการบริหาร

ทั วไปโดยมีคณะกรรมการสภาโรงเรียน (School Council) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา

ตัวแทนผูปกครองและชุมชนตัวแทนครูผูทรงคุณวุฒิ  คลายสถานศึกษาในประเทศไทยที่มีตัวแทนฝายตาง 

 ๆเชน ผูแทนศาสนา ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนตาง ๆ  น้ี จะม ีส วนร วมก ันบร ิหารสถานศ ึกษาให เป ็นไปตาม

ความต องการของผู เร ียนและผู ปกครองใหมากที ่ส ุดเปนการเสริมสรางและแสดงถึงความเปน

เจาของและทําใหผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนท่ียอมรับและมีประชาสังคมในฐานะสวนรวม

บริหารจัดการโดยกรมศึกษาธิการ กําหนดอํานาจของผูบริหารโรงเรียนไว วา  

 ผูบริหารมีหนาที่อํานวยการและรบัผดิชอบในการทําความเขาใจที่ตรงกันในการปรับปรงุ

การสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

 ผูบริหารมีหนาที่จัดการเงินกองทุนเพื่อดูแลรักษาโรงเรียนและการใชจายดําเนินการอื่น 

ๆ เปนการสงอํานาจตัดสินใจสูโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่คลองตัวและสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ในโรงเรียนดวย 

 ระบบ/ระดับการจัดการศกึษาตามหลักสตูร ฟลปิปนส 

 ระบบการศึกษาแบบเปนทางการระดับพื้นฐานของฟลปิปนสเปนระบบตามสูตร 6+4+2 
โดยม ีระบบการศ ึกษาภาคบ ังค ับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป ีจากอาย ุ 5-17 ป ีกําหนดหลักสูตรที่เปนทางการ
ไว 4 ระดับ (ไมนับรวมระดับอนุบาล) ดังน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 6- 7 ป ฟรีคาเรียน 
 2. ระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 4 ป ฟรีคาเลาเรียน เปน

การศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรู เพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผานการ
ทดสอบดวยขอสอบระดับชาติ (National Career Assessment Examination –NCAE)   

 3. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education) ใชเวลา 2-3 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ  
ฟรีคาเลาเรียน จัดการศึกษาโดยนักการพัฒนาทกัษะและเทคนิค ทําหนาที่ฝกอบรม พัฒนาอาชีพแก
เยาวชนบุคคลที่ไมไดเขาเรียนและผูใหญที่วางงาน   
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 การศึกษาประเภทน้ี เปนภาคบังคับ 2 ป นาจะจัดอยูในระดับมัธยมศึกษา แตไมใชระอับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาประเภทน้ีจะตองเรียนตามภาคบังคับ แตสามารถเขาศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได อายุสวนใหญจะประมาณ 16 ป 
 การศึกษาระดับพื้นฐานของฟลิปปนส เปนแบบ K-12 คือต้ังแตระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษา ตอดวยอาชีวะ รวมเปน 12 เปนภาคบังคับ ตามบทความระบบการศึกษาในประเทศ
อาเซียน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ37 ดังตารางน้ี  
 

อายุ 
(Age) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ชั้นป 
(Grade) 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระดบัชัน้
Level 

ระดับกอนประถม
(Pre-Elementary) 

ระดับประถม 
(Elementary/primary) 

ระดับมัธยมศึกษา 
(Junior High) 

ระดับอาชีวะ 
(vocational 
education) 

Senior High 

ระบบ
Access 

ภาคบังคับ
(Compulsory

) 
คาเรียน
Cost 

ฟรี (Free)  
ฟลิปปนส 

ตารางที่ 2.1.8: แสดงการศึกษาระดับพื้นฐานชวงช้ันเรียน/อายุ/ภาคบังคับ 
แหลงที่มา : ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2561 

   
 4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ใชสูตร 4-2-3 ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8  

ป (ข้ึนอยูกับสาขาที่เรียน) ปริญญาโท ใชเวลา 2 ป ปริญญาเอก ใชเวลา 3 ป  ระดับปริญญาตรี สวน
ใหญอายุประมาณ 16 ป (แสดงวาระดับอาชีพน้ันบังคับ แตจะเรียนระดับอุดมศึกษาได) และสาขาวิชา
ที่เปดสอนที่คลายคลึงกับสาขาวิชาที่เปดสอนใน สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย ในระดับน้ีเปน
ระดับที่อนุญาตใหชาวตางชาติไปศึกษาไดระดับอุดมศึกษาน้ีมี 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ
และของเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมจีํานวน 100 กวาแหงแตนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาได
จํานวน 90 แหง สําหรับขาราชการที่ประสงคจะลาไปศึกษาตอที่สาธารณรัฐฟลิปปนส ก.พ.อนุญาตให
ไปศึกษาไดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังตอไปน้ีเทาน้ัน คือ 

 1. มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส  ซึ่งมี 7 สาขาวิทยาเขต คือ Baguio, Cebu, Diliman, 
Los Banos, Manila, San Fernando และ Visaysa 

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงชาติฟลิปปนส มี 4 วิทยาเขต คือ Cavite, Negros 
occidental, Taguig และ Manila 

 3. มหาวิทยาลัยไบคอล มี 1 วิทยาเขตคือ Legaspi City 
 4. มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลปิปนสตอนเหนือ มี 1 วิทยาเขต คือ Ilocos Sur 

 37งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน, ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, (11 กันยายน 2558), หนา 13. 
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 5. มหาวิทยาลัยรัฐลซูอนกลาง มี 1 วิทยาเขต คือ  Nueva Ecija 
 6. มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลปิปนสตะวันออก (University of Eastern Philippines) มี 1  

วิทยาเขต คือ วิทยาเขตซามาเฉียงเหนือ  (Northern Samar) 
 สวนมหาวิทยาลัยเอกชนฟลปิปนส มีจํานวน มีมากกวา 900 แหง แตอนุญาตใหนักศึกษา 

ตางชาติเขาศึกษาได 164 แหง  
 

 ประเภท/ภาคี การจัดการศึกษา 

 ประเทศฟลิปปนสจัดการศึกษาแบบเปนทางการหรือในระบบ และนอกระบบ และ

การศึกษาแบบอิสระ (ตามอัธยาศัย)  เปนการศ ึกษาแบบไม เป ็นทางการรวมถ ึงการร ับความร ูนอก

โรงเร ียนน ั้นม ีว ัตถ ุประสงค หล ักส ําหร ับผูเรียนกลุมเฉพาะ  เชน  เยาวชนหรือผูใหญที่ไมสามารถเขา

เรียนตอที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไดใชหลักสูตรการศึกษาผูใหญที่ไมรูหนังสือซึ่งบูรณาการการ

เขียนและการอานเบื ้องตนเขากับทักษะในชีวิตประจําวัน หนาที ่ในการบริหารควบคุมและ

ดําเนินการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับประถมและม ัธยมศ ึกษา) น ั้นจะเป ็นของแผนกการศ ึกษา

ว ัฒนธรรมและก ีฬาในขณะท ี่คณะกรรมาธ ิการการอ ุดมศ ึกษา จะร ับผ ิดชอบเก ี่ยวก ับการศ ึกษาระด ับส ูง

นอกจากน ี้ประเทศฟ ิล ิปป นิส ใช การเร ียนการสอนแบบทว ิภาษาบางว ิชาจะส วนเป ็นภาษาอ ังกฤษส วน

ว ิชาอ ื่น ๆ จะสอนเป ็นภาษาฟ ิล ิปป นิส 

 การศึกษานอกโรงเรยีนหรอืศึกษาผูใหญ (กศ.น.) ประเทศฟลิปปนสมกีารจ ัดการศ ึกษาแบบ

ไม เป ็นทางการหร ือนอกระบบโรงเร ียนได แก หล ักส ูตรการศ ึกษาผู ใหญที ่ไมรู หนังสือประเทศ

ฟลิปปนสใชการเรียนการสอนแบบทวิภาษา  บางวิชาจะสอนเปนภาษาอ ังกฤษส วนว ิชาอ ื่นๆจะ

สอนเป ็นภาษาตากาล ็อค (ภาษาพื้นบาน)  

 สรุป การศึกษาที่เปนทางการหรือในระบบ และการศึกษาไมเปนทางการ หรือนอกโรงเรียน 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (อิสระ)  

การจัดระบบภาคการศึกษา 

ประเทศฟลิปปนส มรีะบบภาคการศึกษา 2  แบบ คือ  

 1. แบบ Semester  

ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม (5 เดือน) 
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม (5 เดือน) 
ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม (2 เดือน) 
(เหมือนของประเทศไทย มจร.)  
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 2. แบบ Trimester  

ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - สิงหาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 กันยายน - ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 3 มกราคม - เมษายน 
ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม 

 การบริหารสถานศึกษา  

 ประเทศฟลิปปนส กระจายอํานาจทางการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School 
Based Management =SBM) กํากับนโยบายการศึกษาโดยกรมศึกษาธิการ (Department of 
Education of the Philippines) หรือกระทรวงศึกษาธิการในไทย มีหนวยงานบริหารศึกษาไว ดังน้ี 

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา) โดยแผนกการศึกษา วัฒนธรรมและ
กีฬา ทําหนาที่ในการบริหาร ควบคุม (ปจจุบันกรมการศึกษา)  

 การศึกษาระดับสูง บริหารโดยคณะที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาจะรบัผิดชอบ 
 การศึกษาดานเทคนิค  บริหารโดยเจาหนาที่ดานการพัฒนาทักษะและการศึกษาดาน

เทคนิคซึ่งยังมีหนาที่ปฐมนิเทศ ใหการฝกอบรมและการพัฒนาดานทักษะอาชีพแกเยาวชนที่ไมไดเขา
เรียนใน โรงเรียนและผูใหญที่วางงาน 

 การศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียน  ที่ผูวิจัยกําหนดเปนพื้นที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัย De La 

Salle  ในจํานวน 3 มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยน้ี ต้ังอยูในกรุงมนิลา เปนมหาวิทยาลัยที่ต้ังโดย
บาทหลวงสองพี่นองตระกูล เดลาซาลมีแผนผังการบริหารมหาวิทยาลัย ดังแผนผังโครงสรางการ
บริหารสํานักงานผูจัดการใหญ (President) และแผนผังการบริหารงานสํานักอธิการบดี   

 การบริหารวิชาการ 

 ประเทศฟลิปปนสเห็นตรงกันวาการศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศที่
ย่ังยืนที่สุด ดังวลีของกรม ศึกษาธิการที่วา GO ! Education และ Education for all ดังน้ัน กอง
พัฒนาหลักสูตรไดกําหนดหลักสูตรข้ึนมา เรียกวา K to 1238  (K–12  is a designation for the 
sum of primary and secondary education ในประเทศไทย K–12 คงหมายถึง การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เปนหลักสูตรใหมในระดับปฐมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยมี

 38คาํวา  K-12 หมายถึง ชวงช้ันเรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอเมริกา คานาดา และประเทศอ่ืน 

ๆ บางประเทศ เปนรูปแบบส้ัน ๆ สําหรับระดับช้ันโรงเรียนที่สนับสนุนสาธารณะพื้นฐานถึงวิทยาลัย ระดับช้ันน้ี เปน

โรงเรียนอนุบาลและระดับช้ันที่ 1 ถึง 12 (ถาชวงช้ันน้ันใชระดับช้ัน 13 ป ก็จะเปนปแรกของวิทยาลัย)  ชุมชนสวน

ใหญในอเมริกาและคานาดา (หรือที่อ่ืน ๆ ที่ใช) ก็จะเปนเพียงเริ่มตนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมระดับ 12 

ช้ัน  
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วิสัยทัศนที่สรุปได วา สรางสมรรถนะพื้นฐาน  ฉลาดในอารมณสมัย  ใสใจโลกและสังคม   นิยมจิต
สาธารณะ รวมศึกษากับชุมชน  ฝกฝนทักษะเพื่อทํางาน  การศึกษาระดับสูง  มุงสูตลาดแรงงาน
ระดับชาติถึงระดับโลก39 
 สวนที่ดีของโครงการ K to 12 น้ีเปนการเตรียมความพรอมเขาศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
เปนการลดอัตราการออกกลางคันของผูเรียนไดดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการศึกษาใหมีผูสําเร็จการศึกษา
มากข้ึน  เพราะมีรากฝอยดีจากความรวมมือระหวางคณะกรรมการของ กรมศึกษาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาระดับสูงและคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ของ
โครงการ K to 12 น้ี 

 เมื่อศึกษาดูบริบทการศึกษาบริหารวิชาการของประเทศน้ี จะมีทราบวา มีอิสระในการ
บริหารงานมาก กลาวคือ ผูบริหารและครใูนโรงเรียนมาจากการจางของคณะกรรมการสภาโรงเรียน    
ทั้งน้ีผูบริหารตองมีมืออาชีพ โดยตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากหนวยงานของรัฐ เชนเดียวกับ
ครูพันธุใหมในปจจุบันน้ีของประเทศที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพครู    โดยหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาน้ัน ๆ จะกําหนดแผนแมบทพัฒนาโรงเรียนเอง แบบมีสวนรวมกับผูแทนผูปกครอง
นักเรียน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนศาสนา ผูแทนทางการศึกษา เรื่องน้ีเมื่อเทียบกับประเทศไทย จะเห็น
วา พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  (แกไขเพิ่มเติม 2545,2553) การศึกษาข้ันพื้นฐาน จะ
กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา 34 มีหนาที่ “พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ”40  มีคํายอวา  “กํากับ  ติดตาม  สงเสริม  สนับสนุน” 

 บริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม  

 ประเทศฟลิปปนส มีภาคการจัดการศึกษาแยกเปน 2 ภาคใหญ คือ (1) ภาครัฐ (3) 
ภาคเอกชน  โดยระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวน 1,043 แหง แยกเปนภาครัฐ 100 แหง สวนภาคเอกชน
มีผูรวมจัดการศึกษาในรูปแบบสาธารณกุศลมากมาย  มีองคกรศาสนาหลัก ๆ คือ ศาสนาคริสตต้ัง
มหาวิทยาลัยเอกชนมากมายเกือบครึ่งหน่ึงของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จํานวน 1,043 แหง จะเปน
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีประมาณ 87% (900 กวาแหง) มีทั้งการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
อิสระ มีสายศิลปและสายอาชีพ  

 
39อางแลว, ธนวุฒิ แกวนุช, “การจัดการการศกึษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ใน 

การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และ
ลาว : จีน อินเดีย ญ่ีปุน และนิวซีแลนด, รวบรวมโดย  คณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปการศึกษา 
2556  สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ช่ือชุดเอกสารประกอบการ
สัมมนาการจัดการการศึกษา เรื่อง “การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐานของการพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556), หนา 36. 
 

40พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไขเพิ่มเติม 2545,2553)  

[ออนไลน]แหลงขอมูล>https://pamnav.wordpress.com< (6 มี.ค.61) 
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  องคกรจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมน้ี  ถือวามีความหลากหลายในการจัดการโดยมี
เปาหมายเดียวกันคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของประเทศที่เทียมกัน นอกจากองคกรตาง ๆ 
รวมจัดการศึกษาแลว ทั้งไทยและฟลิปปนสยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เชน การศึกษา
ผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียน หรือ (กศ.น.) เพื่อรองรับบุคคลที่ดอยโอกาสทางการศึกษาและ
สรางความเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ   
 การจัดการศึกษาภาคเอกชนในฐานะองคกรในตางประเทศเมื่อเทียบดูแลวมีมากกวา
ประเทศไทย น่ันคือประเทศฟลิปปนส ซึ่งจัดการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและอุดมศึกษาน้ันมีมาก เชน 
องคศาสนาคริสตโดยบาทหลวงรวมกันสรางมหาวิทยาลัยสาธารณกุศลหรือมูลนิธิทางศาสนา เชน 
เดลา เซล (DE La Salle) พื้นที่เครือขายในการวิจัยน้ี  ที่ต้ังข้ึนโดยบาทหลวง  

 เมื่อเทียบกับการมีสวนรวนในการจัดการศึกษาของไทย โดย พ.ร.บ. การศึกษา 2542 
กําหนดใหมีคณะกรรมการจากภาคสวนตาง ๆ หรือผูแทนกลุมอาชีพเขาเปนกรรมการดวย เรื่องน้ี 
ผูวิจัยก็เปนกรรมการในฐานะผูแทนศาสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก มีหนาที่
กําหนดแผนและนโยบาย งบประมาณ กิจกรรมสําคัญของโรงเรียน รวมถึงกิจการภายในและ
ตางประเทศตามแบบฉบับของโรงเรียนวิทยาศาสตร ผลิตบุคลากรทางการแพทย การวิทยาศาสตร 
หรือสาขาวิชาการอื่น ๆ  
 ตามมาตรา 32 วาดวย “ใหกระทรวงมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูป
คณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมแหงชาติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายกําหนด”41 

 ตามที่กลาวการบริหารวิชาการขางตนน้ี  เปนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในสวนของ
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาก็มีคณะกรรมการบริหารในสภาการศึกษาเชนเดียวกัน  ตามมาตรา 
32  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูป
คณะกรรมการ เปนคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไมเกิน 28 คน)  เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือให
คําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีโดยมาตรา 33 สภาการศึกษา มีหนาที่ดังน้ี 

 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ 

 2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อดา เนินการใหเปนไปตาม
แผนตาม  

 3. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 4. ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม  

 41พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา  เลม 116  ตอนที่ 74 

ก หนา 10. 

                                                             



57 
 

 5. ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี  การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  ใหคณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบดวย 

 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน 
 2. กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. ผูแทนองคกรเอกชน 
 4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. ผูแทนองคกรวิชาชีพ 
 6. พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ 
 7. ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
 8. ผูแทนองคกรศาสนาอื่นและ 
 9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่น 

รวมกัน   ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล42 
 

 การบริหารงบประมาณ 

 ฟลิปปนส มีการบริหารงานในโรงเรียนข้ันพื้นฐานตามที่กลาวมาขางตนวา โรงเรียนโดย
คณะกรรมการมีอิสระบริหารงานดวยตนเองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาโรงเรียน และมี
หนวยงานจากเขตพื้นที่ตามที่กฎหมายระบุเปนผู ตรวจสอบถวงดุลถัดมาสิ่งสําคัญของงบประมาณน้ี
คือ การไดมาของงบประมาณ โดยรัฐบาลจะมีงบประมาณแผนดินมาใหตามจํานวนนักเรียน (ตอหัว
นักเรียน) แยกตามหมวด คือ คาบํารุงการศึกษา คิดเปนคาสาธารณูปการ คาวัสดุบูรณะอาคารสถานที่ 
คากิจกรรม เปนตนการลงทะเบยีนเรยีนคิดเปนคาเลาเรียน คาหนังสือ สมุด อุปกรณการเรียน เปนตน  

 แหลงงบประมาณ  
 ภาครัฐ - โรงเรียนไดรับงบประมาณจากภาครัฐที่จะจัดสรรใหตามจํานวนนักเรียน เปนคา
บํารุงการศึกษา คาใชอื่น ๆ  
 ภาคหนวยงานในภูมิภาคอื่น ๆ  ระดับกรม ระดับเขตพื้นที่ หรือภาคเอกชน หุนสวนที่จัด
กองทุนกอสรางโรงเรียน 
 ภาครายไดตามแผนงาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาโรงเรียน ซึ่งมี
หนวยงานจากเขตพื้นที่ตามกฎหมายกําหนดตรวจสอบถวงดุลถัดมา 

 การบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาน้ัน ทางรัฐบาลใหเปนหนาที่ของหนวยงานเขตพื้นที่
การศึกษารับผิดชอบดูอัตรากําลังครูและเจาหนาที่ โดยคุณสมบัติของครูของการศึกษาข้ันพื้นฐานน้ัน

 
42พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไขเพิ่มเติม 2545,2553) [ออนไลน] 

แหลงขอมูล >https://pamnav.wordpress.com< (6 มี.ค.61) 
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ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ถาเปนครูสอนระดับมัธยมศึกษาตองมีวิชาเอก
วิชาโทที่ตรงกับการสอนรายวิชาน้ัน ๆ  ทั้งน้ีตองผานการอบรมสถาบันฝกหัดวิชาชีพครูดวย ผูบริหาร
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ในการปกครองครู บุคลากรทางการศึกษาที่อยูในโรงเรียนน้ัน  

 เรื่องน้ี เมื่อเทียบกับประเทศไทย ณ ปจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรใชเรียนศึกษา 5 ป และมี
เอกสารประกอบวิชาชีพครูดวย เชนเดียวกับการแพทยหรือเภสัชกรที่ตองมีใบรับรองประกอบวิชาชีพ 
ถาไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร  คือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่น ๆ เชน วิทยาศาสตร 
เศรษฐศาสตร ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ตองมีเอกสารรับรองใบประกาศนียบัตรวิชาครูดวย  

 คุณสมบัติของครูในสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของผูสอนน้ัน จะสอดคลองกับวิสัยทัศนของการศึกษา  รัฐบาลฟลิปปนส โดย
กรมศึกษาธิการข้ันพื้นฐานตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาครุศาสตร 
หรือสาขาอื่น ๆ แตตองมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับสอนแตละ
ระดับ กลาวคือ ถาสอนระดับประถมศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานประถมศึกษา ทั้ง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน เมื่อเทียบดูแลวจะเห็นวา หลักสูตรสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเริ่มใช 
ต้ังแตป 2545 และ 2546 จะใหความสําคัญตอการศึกษาระดับประถมมาก เพราะตามการศึกษาวิจัย
ของนายธนวุฒิ แกวนุช จะเห็นวา หลักสูตรระดับประถมศึกษาจะมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

 “หลักสูตรตองครอบคลุม ทุกสาระการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะ การอาน การเขียน และ
คณิตศาสตรรวมถึงมีรูปแบบทัศนคติที่ดีระหวางผูเรียน เน้ือหาของหลักสูตร หลักสูตรตองให
ความสําคัญในการพัฒนาคานิยมที่พึงประสงค ระบบความเช่ือที่ใหความอุปถัมภแกผูเยาว ความรักตอ
เพื่อนมนุษยดวยกัน และสํานึกในความเปนชาติในผูเรียน เปนแบบแผนการเรียนของผูเรียน หลักสูตร
เนนการพัฒนาทักษะการทํางานเชนเดียวกับความสําคัญของทักษะทางสติปญญา งพัฒนาพลานามัย
รางกายของผูเรียนในตลอดทั้งหลักสูตร เนนพัฒนาสมรรถนะและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
สะทอนมิติใหมที่พลเมืองพึงปฏิบัติและวัฒนธรรมขยายไปสูการรวมทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
และคุณธรรมในการทํางานหลักสูตรใหความสนใจในการเอื้อใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
สงเสริมการเรียนภาษาฟลิปปโน สมรรถนะหลักและคานิยมที่พึงประสงค ในหลักสูตรน้ีสามารถ
ยืดหยุนในตามความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางสังคมที่
แทจริง”43 

 ผูสอน ถาระดับมัธยมศึกษา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีดานการมัธยมศึกษาพรอมวิชาเอก
และวิชาโทเฉพาะดานในวิชาระดับมัธยมศึกษา ทั้งสองระดับตองสําเร็จจากสถาบันฝกหัดครูที่ไดรับ

 
43อางแลว, ธนวุฒิ แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ใน 

การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และ
ลาว : จีน อินเดีย ญ่ีปุน และนิวซีแลนด, หนา 8. 
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การรับรอง สําหรับการสอนในระดับวิทยาลยัหรือ มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาโทใน
สาขาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะและคุณวุฒิปริญญา เอกสําหรับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครูตองมีคุณสมบัติอายุระหวาง 18-45 ป สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับมัธยมศึกษาดาน
สุขภาพ กายภาพ และตองผานการอบรมจากกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไมนอยกวา 2 ป  

 พหุภาคีการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย  ฟลิปปนส 

 ฟลิปปนส มีมหาวิทยาลัยเอกชนอยูมากมาย มหาวิทยาลัยในฟลิปปนสมีทั้งสิ้น 1,043 
แหง รัฐบาลสาธารณรัฐฟลิปปนสอนุญาตใหนักเรียนตางชาติเขาไปศึกษาไดเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
เทาน้ัน  แตปจจุบันกรมตรวจคนเขาเมือง ของสาธารณรัฐฟลิปปนสอนุญาตใหนักเรียน ตางชาติเขา
เรียนไดเพียง 254 แหง ซี่มหาวิทยาลัยในฟลิปปนส แบงเปน 2 ประเภทคือ 

 1. มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีประมาณ 100 กวาแหง แตกรมตรวจคนเขาเมือง อนุญาต 
ใหนักเรียนตางชาติเขาเรียนได 90 แหง นักเรียนไทยที่มิใชขาราชการมีสิทธ์ิไปศึกษาไดทั้ง 90 แหง 
สําหรับขาราชการที่ประสงคจะลาไปศึกษาตอที่สาธารณรัฐฟลิปปนส ก.พ.อนุญาตใหไปศึกษาได
เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังรายช่ือตอไปน้ี 

 1.1 มหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the Philippines ทุกวิทยาเขตมี 7 สาขา คือ 
Baguio, Cebu, Diliman, Los Banos, Manila, San Fernando และ Visaysa) 

 1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟลิปปนส (Technological University of the Philippines 
มี 4 Campus คือ Cavite, Negros occidental, Taguig และ Manila) 

 1.3 มหาวิทยาลัยไบคอล (Bicol University (ยกเวนวิชารัฐประศาสนศาสตร), Legaspi 
City) 

 1.4 มหาวิทยาลัยฟลิปปนสตะวันภาคเหนือ (University of Northern Philippines, 
Ilocos Sur) 

 1.5 มหาวิทยาลัยรัฐลูซอนกลาง (Central Luzon State University, Nueva Ecija) 
 1.6 มหาวิทยาลัยฟลิปปนสภาคอีสาน (University of Eastern Philippines, Northern 

Samar) 
 2. มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยสวนใหญในฟลิปปนสเปนของเอกชน ซึ่งมีประมาณ 

87% (900 กวาแหง) แตกรมตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหนักเรียน ตางชาติเขาเรียน ไดเพียง 164 
แหงเทาน้ัน 

 ประเด็นขางตนที่นาสังเกตคือ  การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสถานศึกษาในฟลิปปนส 
สวนใหญไมไดกําหนดคุณสมบัติในเรื่องความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยกอนการ
รับเขาศึกษาในระดับตางๆ แตสถานศึกษาจะกําหนด ใหนักศึกษาไทยทุกคนตองเขาศึกษา หลักสูตร
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ภาษาอังกฤษ 1 ภาคการเรียน กอนที่จะพิจารณา อนุมัติใหศึกษาวิชาการตอไปได ในทางปฏิบัติ ก็
ข้ึนอยูกับความเขมงวดของสถานศึกษาแตละแหง 

 
 มหาวิทยาลัยอดัมซัน (Adamson of University) 

 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้ังข้ึนยุคชาวตางชาตินิยมไปเรียน โดยเฉพาะชาวเอเชีย อาฟริกา 
แมแตชาวไทยก็นิยมไปเรียน คือ มหาวิทยาลัย Adamson of University ที่ต้ังข้ึนโดยหลักที่วา  

 ปรัชญา >มหาวิทยาลัยอดัมซัน สถาบันการศึกษาวินเซนคาธอลิค เปนศูนยกลางนํา
ความรูสําหรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูดอยโอกาสทางสังคม (Adamson 
University, a Catholic Vincentian educational institution, is a recognized leading 
center for quality education  particularly for the socially dis advantaged)  

 พันธกิจ  
 > ฐานะมหาวิทยาลัยคาธอลิค เรามุงหวังความจริงและความรูที่จุดประกายอยางแข็งขัน

โดยคุณคาของพระเยซูที่สอนของโบสถ (As a Catholic University. We diligently pursue truth 
and knowledge inspired by Gospel values and guided by the teachings of the Church)  

 ในฐานะชุมชนชาววินเซน  เรามุงใหผูอื่นปฏิบัติตามตัวอยางของเซนตวินเซนต เด พอล ผู
ไดนําและจัดแจงความรวมสมัยในความรับผิดชอบที่สรางสรรคตอผูที่แสวงหาอยู 

 (As a Vicentian community. We inspire others to follow the example of St. 
Vincent de Pual, who led and organized his contemporaries in creatively responding 
to those who are in need) 

 ในฐานะสถาบันการศึกษา เราจะชวยสื่อสารการความรอบรู สื่อสารผูนําที่รับผิดชอบที่
สรางสรรคและมีสังคมผานพันธกรณีสูความเปนเลิศในการคนพบในการศึกษาและในการบริการ 

 (As an institution of learning, we assist in the formation of competent, 
creative and socially responsible leaders through our commitment to excellence in 
discovery, learning and service)  

 ในฐานะตัวเรงการขนสงทางสังคม เราจะจัดแจงการบริการที่มีคุณภาพที่ใหอํานาจคนอื่น 
ๆ ใหเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง 

 (As a catalyst of social transformation, we provide quality services that 
empower others to become agents of change)  

 คุณคาแกน >เราปฏิบัติตามวิสัยทัศนของเราและทําใหพันธกิจของเราสัมฤทธ์ิผลจากการ
ดําเนินตามคุณคาหลักซึ่งเปนหัวใจของเรา 

 (Core Values> We pursue our vision and accomplish our mission from the 
following fundamental values that are at the heart of who we are) 

 คติการศึกษา>การศึกษามีหัวใจ (Education with a Heart) 
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 สรุป ประเทศฟลิปปนส (สาธารณรัฐ) ไดสมัญญานามวา เปนศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะมีหลักสูตรการศึกษาแบบอเมริกา มีระบบการศึกษาในระบบ และ 
นอกระบบ การศึกษาอิสระ เปนลักษณะจัดการศึกษาแกทุกคน (Education for all) ปลูกฝงความรัก
ชาติ มนุษยชาติ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จารีตประเพณี  มีความคิดสรางสรรค ให
ความสําคัญแกวิชาชีพ กระจายอํานาจการศึกษาดวยการถือโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management) จัดการโครงการศึกษาแบบ K-12  หมายถึง การศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมถึงการศึกษาอาชีพเปนการบังคับและเรียนฟรี  ถือ
นโยบายวา การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติที่ย่ังยืนที่สุด  
 
  (2) ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศเมียนมา  

  ยอนรอยการศึกษา ยุคกอนอาณานิคม (ที่มาของการจัดการศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยเกาแกเกิดกอนอาณานิยม คือ มหาวิทยาลัยยางกุง  มีช่ือเดิมวา วิทยาลัยยาง
กุง และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยางกุง ต้ังอยูเขตกมยุต เมืองยางกุง เปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในระบบการศึกษาสมัยใหมของเมียนมาและเปนที่รูกันดีที่สุดในเมียนมา 
มหาวิทยาลัยน้ีไดดําเนินการการเรียนการสอนหลัก ๆ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
มีสาขาวิชาศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และกฎหมาย  ปจจุบันน้ี ระดับปริญญาตรี จัดใหเรียนสาขา
รัฐศาสตร เทา ๆ  กับระดับประกาศนียบัตรของบัณฑิตศึกษาในพื้นที่ตาง ๆ ตามลักษณะงานสังคม
และพื้นที่ธรณวิทยา 

 เริ่มแรกน้ัน มหาวิทยาลัยจํานวนมากในประเทศมาจากมหาวิทยาลัยยางกุง ลุถึง ค.ศ.
1958 เมื่อมหาวิทยาลัยมัณฑะเลยมาเปนมหาวิทยาลัยอิสระ ทุกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตก
อยูภายในมหาวิทยาลัยยางกุง หลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ค.ศ. 1964 
วิทยาลัยอาชีวะและสถาบันการศึกษาทุกแหงของมหาวิทยาลัย เชน สถาบันพยาบาล สถาบัน
เทคโนโลยียางกุง และสถาบันเศรษฐศาสตรยางกุงก็ตกเปนมหาวิทยาลัยอิสระ  ยังเหลือมหาวิทยาลัย
ยางกุ งพรอมดวยศิลปะศาสตร  วิทยาศาสตรและนิติศาสตรไว ความรับผิดชอบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตกอยูกับรั ฐมนตรีตาง ๆ ซี่ งมหาวิทยาลัยยางกุ ง ข้ึนกับรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 มหาวิทยาลัยยางกุงตกเปนศูนยกลางความไมพอใจทางการเมืองตลอดประวัติศาสตรของ
เรื่องน้ี ทั่วประเทศรวมกันประทวงประเทศอาณานิคม (ค.ศ.1920, 1936 และ 1938) เริ่มตนที่
มหาวิทยาลัยยางกุง ผูนําในการเคลื่อนไหวประทวงประเทศอาณานิคม เชน นายพล ออง ซาน, นาย 
อู นุ, นาย เนวิน และ นาย อูธันต บางคนเปนศิษยเกาที่มีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ธรรมเนียมของ
นักศึกษาจะประทวงกันที่มหาวิทยาลัยตอเน่ืองกันมาในพื้นที่หลังอาณานิคม ค.ศ.1962, 1974,1988 
และ ค.ศ.1996 

 เมื่อ ค.ศ. 1878 ในฐานะเปนวิทยาลัยสมทบของมหาวิทยากัลกัตตา วิทยาลัยยางกุงจัดเขา
รวมและจัดการโดยสมาคมการศึกษาที่ต้ังข้ึนจากการบริหารของอาณานิคมอังกฤษ ค.ศ. 1904 
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วิทยาลัยไดช่ือใหมวา วิทยาลัยปกครอง (Government College) และ ค.ศ.1920ไดช่ือวา วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (University College)  

 ค.ศ. 1920 มหาวิทยาลัยยางกุงก็ไดรับการสถาปนาข้ึน เมื่อวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
(Rangoon College –secular) และวิทยาลัยจุดซอน จัดใหเขารวมโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ยางกุง  คณะทูตบาทหลวงชาวอเมริกันไดตัดสินใจยอมรับวิทยาลัยจุดซอน  ในฐานะสถาบันที่แยกตัว
กันภายในมหาวิทยาลัยยางกุง  ซึ่งจําลองในตัวเองตามแบบมหาวิทยาลัยแคมบริจดและมหาวิทยาลัย 
ออกฟอรด ทุกสถาบันตอมาระดับอุดมศึกษาก็คิดคนพบโดยชาวอังกฤษภายใตการบริหารของ
มหาวิทยาลัยยางกุง  ไดแก วิทยาลัยมัณฑะเลย เมืองมัณฑะเลย ใน ค.ศ. 1925 วิทยาลัยฝกหัดครูและ
วิทยาลัยพยาบาล ใน ค.ศ. 1930 วิทยาลัยเกษตรกรรม เมืองมัณฑะเลย ใน ค.ศ. 1938 

 การศึกษา  ยุคอาณานิคม 

 สมัยน้ี แมวามหาวิทยาลัยเปนที่สนใจของคนช้ันสูงสมัยน้ัน ถึงอยางน้ัน มหาวิทยาลัยก็ยัง
เปนศูนยกลางของความเคลื่อนไหวตอตานอาณานิคม  นักศึกษาจะประทวงการเขาควบคุม
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลอังกฤษและพระราชบัญญัติยางกุงซึ่งจะต้ังผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  พลเมืองออกมาประทวงขับไลการปกครองของอาณานิคม ค.ศ. 1920, 1936 และ 
1938 เริ่มตนที่มหาวิทยาลัยน้ี วันชาติของเมียนมาจะรําลึกการจลาจลของนักศึกษาเมียนมาที่
มหาวิทยาลัยยางกุง ค.ศ. 1920 ใน ค.ศ. 1930 มหาวิทยาลัยเปนแหลงเพาะพันธุชาตินิยมเมียนมา ซึ่ง
สรางนักการเมืองอาวุโสในอนาคต รวมถึงเลขาธิการ ช่ือนายพล ออง ซาน, นายอู นุ นาย บะมาว 
นาย แก วนิน  นายบะ เว  นายอู ธัน  และ นายเทียน เปมิน  ( Aung San, U Nu, Ba 
Maw, KyawNyein, Ba Swe, U Thant and Thein Pe Myint) เปนตน   

 ในชวงสงครามโลก ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยยางกุงประสบปญหาการแตกสลายมากมายแต
กลายเปนหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยระดับสูง (Top) ในเอเชีย ดึงดูดนักศึกษาจากพื้นที่ขางเคียงมาก ชวงสงครามโลก ครั้งที่ 
2 ญี่ปุนไดครอบครองมหาวิทยาลัยน้ี แตมหาวิทยาลัยไดครอบครองและฟนฟูข้ึนภายหลังเมียนมา
ไดรับเอกราช ค.ศ. 1948 ยุคทองน้ีก็สิ้นสุดลง ค.ศ. 1962. 

 การศึกษา ยุคเอกราช/หลังอาณานิคม 
 ค.ศ. 1962 คณะทหารภายใตนายพลเนวิน (Ne Win) และเสนทางเมียนมาเขาสูยุคสังคม

นิยม มหาวิทยาลัยยางกุงตกอยูภายใตการควบคุมของกรมการอุดมศึกษา องคกรรัฐบาลกลาง โดย
แรก ๆ น้ัน ดําเนินการผานสภาคณาจารย นักการศึกษาและขาราชการ ย่ิงกวาน้ัน จุดกลางการสอนก็
เปลี่ยนเขาสูเมียนมา ซึ่งเปนจุดกลางการสอนของมหาวิทยาลัยต้ังแตสถาปนาข้ึนมา  มาตรฐาน
การศึกษาก็เริ่มมีแนวโนมเปนรูปรางที่เดนชัดและสากล มหาวิทยาลัยไดช่ือใหมวา มหาวิทยาลัยศิลปะ
และวิทยาศาสตรยางกุง ภายหลังมีภาควิชาและคณะการศึกษาแนนอนแลวก็แยกตัวจากมหาวิทยาลัย 
ค.ศ. 1964 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San
https://en.wikipedia.org/wiki/U_Nu
https://en.wikipedia.org/wiki/Ba_Maw
https://en.wikipedia.org/wiki/Ba_Maw
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyaw_Nyein
https://en.wikipedia.org/wiki/Ba_Swe
https://en.wikipedia.org/wiki/U_Thant
https://en.wikipedia.org/wiki/Thein_Pe_Myint
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 ยุคการศึกษานองเลือด 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยยางกุงไดแสดงสาธิตที่สันติภาพและการประทวงในมหาวิทยาลยักับ
กฎมหาวิทยาลัยที่ไมยุติธรรม เมื่อ 7 มิถุนายน 1962 นายพลเนวิน (Ne Win) ไดสงกองทหารเพื่อ
สลายนักศึกษา ซึ่งในการน้ีนักศึกษา 12 คนถูกฆา และสหภาพนักศึกษาก็ลดไปเหลือเศษเหล็กในเชา
ถัดมา 

 เมื่อ พฤศจิกายน ค.ศ.1974 อดีตเลขาธิการยูเอ็น ช่ือ นายอู ธัน (U Thant) ไดสิ้นชีวิตลง
และทําพิธีฝงศพในที่ 5 ธันวาคม 1974 นักศึกษาไดควาหีบศพออกแสดงตามเสนทางแขงช่ือ 
Kyaikkasanไดสรางสุสานช่ัวคราวบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อประทวงรัฐบาลที่ไมใหเกียรติเพื่อน
รวมชาติที่มีช่ือเสียงไปพรอมกับรางศพ ทหารไดกระหนํ่าลงไปในมหาวิทยาลัย เมื่อ 11 ธันวาคม ซึ่งได
ฆานักศึกษาบางคนไดกูสุสานและเผาศพนายอู ธัน ที่ฐานเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

 นักศึกษาประทวงการปกครองของนักสงัคมนิยมของนายพลเนวิน (Ne Win) ถึงจุดลงเอย
ใน ค.ศ.1988 นักศึกษาประทวงเดือน มีนาคม 1988 พบกับการตอบโตอันรุนแรงจากรัฐบาล การ
ประทวงยังตอเน่ืองไปเรือ่ย ๆ ในเดือนสิงหาคม 1988  นักศึกษาทั่วประเทศมารวมกันเพื่อตอตาน
ระบอบการปกครองแบบทหาร การประทวงน้ีไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเรือนแสนตามถนน
หนทาง ทกุวันน้ีเหตุการณน้ีเปนทีจ่ดจํามากข้ึนในคําวา 8888 (การบริการประชาชนแหงชาติ) ความ
เคลื่อนไหวบีบอัดกองทพัทหารนายพลซอเมือง (Saw Muang) ผูเขารับหนาที่พรอมออกกฎหมายรฐั
และสภาบญัชาการเสริมสรางหรือเรียกยอ ๆ วา Na Wa Ta (SLORC) เปนที่คาดการณวา นักศึกษา
มากกวาสามรอยคนเสียชีวิตในการประทวงน้ี หลายเดือนและหลายปตอมา นักศึกษาก็ถูกจบัขังมาก 
ข้ึน  

 ยุครุงอรุณการศึกษา 

 ค.ศ. 1989  ทหารที่ยึดอํานาจการปกครองไดเปลี่ยนช่ือสถานที่ตาง ๆของเมียนมา   
มหาวิทยาลัยยางกุง (Yangon University)  ซึ่งถูกปดในป 1990 เน่ืองจากกลัวประวัติซ้ํารอย
เหตุการณ 8888 ข้ึนมา มาถึงวันน้ี มหาวิทยาลัยปดตัวลงในชวงที่ไมปกติ  การปองกันนักศึกษาจาก
การชุมนุมกัน รัฐบาลไดแพรกระจายสถาบันที่มีอยูและภาควิชาในยางกุงเขาเปนสถาบันการศึกษา 
จนถึง ค.ศ. 2013 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิชาการอาชีพและหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรถูกควบคุมไวที่ต้ังวิทยาเขตแม (main campus) มหาวิทยาลัยใหม ๆ เชน 
มหาวิทยาลัยดากอง (Dagon) มหาวิทยาลัยยางกุงตะวันออก (East Yangon) และมหาวิทยาลัยยาง
กุงตะวันตก (West Yangon) ถูกสรางข้ึนเพื่อจัดการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 มหาวิทยาลัยยางกุงไดเฉลิมฉลองครบรอบ 60 หรือ 75 ป (Diamond Jubilee) หลาย
สัปดาห เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 1995 การฉลองครบรอบ 25 ป (Jubilee) ถือเปนโอกาสการสถาปนาที่
เปนทางการของสถานศึกษา 75 ป สําหรับอนุสรณน้ี รัฐบาลไดสรางหอ 75 ป (Diamond Jubilee) 
สรางตึกประวัติศาสตรเรื่องน้ี 4 หลังไวรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีมูลคาหกรอยสามสิบลานจาด และดวง
ตราไปรษณียชุดใหมก็สรางข้ึนครั้งน้ีดวย สถาบันที่ข้ึนตรงและภาควิชา (เชน สถาบันเศรษฐศาสตรยาง
กุง) จะเริ่มชีวิตเปนภาควิชามหาวิทยาลัยยางกุง ซึ่งพรอมที่จะแยกตัวและฉลองครั้งน้ีดวย  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shwedagon_Pagoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Jubilee
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 การเปลี่ยนผานไปสูรัฐบาลใหม ค.ศ. 2011 เมียนมาดําเนินการศึกษาตามเปาหมายที่เริ่ม
ใหม ค.ศ. 2013 นาย ดอ อวง ซาน ซูจี (Daw Aung San SuuKyi) ต้ังช่ือมหาวิทยาลัยยางกุงที่
ยกระดับและมีคณะกรรมการฟนฟู  เดือนธันวาคม 2013 มหาวิทยาลัยเปดการศึกษาใหมสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เริ่มแรกทีเดียว มีนักศึกษาเพียง 50 คนที่ยอมรับ  กฎหมายการศึกษา
แหงชาติที่ตอตานกันน้ันถูกตราข้ึนใหม ใน ค.ศ. 2014 ภายใตกฎหมายน้ี มหาวิทยาลัยไดรับการ
บริหารจัดการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูไดรับการแตงต้ังใหเปนอธิการบดีดวย  

 ยุคปฏิรูปการศึกษา 

 ยุคปฏิรูปการศึกษา เปนยุครัฐบาลภายใตการนําของนางออง ซาน ซูจี หัวหนาพรรค
สันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ที่บริหารประเทศอยูขณะน้ี กําลังผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ซึ่งถูกละเลยมานานในชวงการปกครองโดยรัฐทหารในยุคกอนจึงไดริเริ่มแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษาข้ึน ซึ่งมีกรอบเวลายาวไปจนถึงป ค.ศ. 2021  จุดประสงคของแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวคือ ปรับปรุงการเรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุกกลุมในสังคม ต้ังแต
ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  มาตรการที่อยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพิ่มจํานวนปสําหรับ
การศึกษาพื้นฐานอีกสองปเปนทั้งหมด 13 ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม การใหความสําคัญหลักตอ
การเรียนรูของเด็ก และหองเรียนที่มุงเนนการตอบโตปฏิสัมพันธ ไมใชการศึกษาแบบทองจําอยาง
เดียว แมวาแผนงานในระดับนโยบายจะไดรบัการตอบรับที่ดี แตผูสันทัดกรณีกลาววา ในทางปฏิบัติ 
แผนยุทธศาสตรแหงชาติของเมียนมาน้ีนาจะเผชิญกับอุปสรรคดานคาใชจายที่สูง 

 การปฏิรูปการศึกษา งบประมาณสําหรับแผนยุทธศาสตรน้ีซึ่งมีกรอบเวลา 5 ป สูงอยูใน
ระดับกวา 350,000 ลานบาท นอกจากน้ัน ยังมีผูวิจารณวารัฐบาลไมไดขอความเห็นจากชนกลุมนอย
และภาคประชาสงัคมอยางเพียงพอ สวนหน่ึงอาจเปนเพราะเด็กในชนบทและเยาวชนของชนเผาตางๆ 
จํานวนมากไมไดอยูในระบบการศึกษาของรัฐบาล โดยรับการศึกษาตามวัดและโรงเรียนของชนกลุม
นอยแทน และบางแหงอยูในพื้นที่ของกลุมตอตานรัฐบาลดวย  

 แผนปฏิรูปการศึกษาของรัฐซึ่งถูกเปดเผยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานตางประเทศ หลังจากใชเวลาศึกษาเตรียมงานเปนเวลาสามป  นางออง ซาน ซูจี กลาว
วา "การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบาง
เพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา"44 

              ระบบ/ระดับการจัดการศึกษา ประเทศเมียนมา 

 ระบบการศึกษาประเทศเมียนมามีหลักสูตรการศ ึกษาเป ็นระบบ 5+4+2 โดยแยกเปน 5 
ระดับ/ชวงช้ัน 2 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน  ประกอบดวย (1) ระดับประถมศึกษา  5  ป (บงัคับ)   

 
44เมียนมารลงทุนหลายแสนลานบาทฟนฟูระบบการศึกษาที่เคยดีเลิศอันดับตนๆ ของเอเชีย[ออนไลน] 

แหลงขอมูล<https://www.voathai.com/a/myanmar-education-ro/3817989.html<(26 ธ.ค.60) 

                                                             



65 
 

(2) มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป  ระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวย  
(1) อาชีวศึกษา  1- 3 ป  (2) อุดมศึกษา 4 -6 ป45  

 จากความขางตน  รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาคือใหการศึกษาฟรีใน 2 ระดับ (ตาม

คําอธิบายในบทความระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน) คือ   

1.ระดับปฐมว ัย (Primary) ระด ับประถมศ ึกษาในเมียนมาใช เวลาเร ียน 5 ป ี เด็กจะเร ิ่มเข า

เร ียนเม ื่ออาย ุ 5 ป ี ระด ับน ี้เป ็นการศ ึกษาภาคบ ังค ับ (compulsory) ในเกรด 1 ซ ึ่งเป ็นการศ ึกษาระด ับ

ช ั้นต นของน ักเร ียนท ี่สามารถเข าส ูระบบการศ ึกษา (ใหการศึกษาฟรี) 

2. ระด ับม ัธยมศ ึกษา (Secondary) สมัครใจ/อสิระ 

 2.1 ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น (Lower-Secondary) เป ็นช วงการศ ึกษาท ี่ส ูงข ึ้นมา

จากการศ ึกษาปฐมว ัยระยะเวลาเร ียน 4 ป ีช วงอาย ุน ักเร ียนอย ูระหว าง 10-13 ป ี  (ใหการศึกษาฟรี/

สมัครใจ) 

 2.2 ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper-Secondary) ระยะเวลาเร ียน 2 ป ี ช วงอาย ุ

น ักเร ียนจะอย ูระหว าง 14-15 ป ี (มีคาธรรมเนียมการศึกษา/สมัครใจ) 

 โดยสรุป เมียนมา การศึกษาข้ันพื้นฐานหรือระดับกอนอุดมศึกษา(pre university)  ตาม
บทความเรื่องระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ46 
ดังน้ี 

อายุ 

Age 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ช้ันป 

Grade 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ช้ันเรียน 

Level 

ช้ันอนุบาล 

Pre-Primary 

ช้ันประถมศึกษา 

Primary 

ช้ันมัธยมตน 

Lower-Secondary 

ชั้นมัธยมปลาย 

Upper-Secondary 

 

 ระบบ 

Access 

อาสา/อิสระ 

Voluntary 

การศึกษาภาคบังคับ 

Compulsory 

อิสระ/การเลือกศึกษา 

Voluntary 

คาใชจาย 

Cost 
- 

รัฐบาลอุดหนุน 

Free 

เสียคาใชจายนอย 

Fees (small) 

ตารางที่ 2.1.9: แสดงระดบัช้ันการศึกษา/ชวงอาย/ุระบบการศึกษา 
แหลงที่มา : ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2561 
 

 
45

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

(กรกนกการพิมพ), หนา 65-66. 

 
46งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน, ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ,  (11 กันยายน 2558): หนา 13. 
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3. ระด ับอาช ีวศ ึกษา (Vocational  Education) การศ ึกษาในระด ับน ี้ใช เวลา 1-3 ป ี  
ภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชวงอายุ 16-17 ป 

 4. ระด ับอ ุดมศ ึกษา (Higher Education) ระบบการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาใช เวลา 4-6 ป ี  
ชวงอายุ 18 ปเปนตนไป (ไมจํากัด)  

5. การศึกษาอิสระ/เลือกศึกษา (voluntary Education) 

  ระบบการศึกษาอาสาอิสระ/การเลือกศึกษา (Voluntary) คือ รัฐบาลเมียนมาได
ต้ังเปาหมายที่จะใหมีโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน  กรมการเทคโนโลยีเกษตรและ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  
การประมง  คหกรรมและการฝกหัดครูทางดานชางเทคนิค  การเรียน-การสอนมีท ั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลามีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะส ั้นเพ ื่อรองร ับความต องการของตลาดแรงงานในสภาพ
เศรษฐก ิจและส ังคมของเมียนมาท ีก่ ําล ังเปล ี่ยนแปลง47 

 หนวยงานบริหารการศึกษา  เมียนมา 

 ประเทศเมียนมา  กํากบันโยบายการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานแยกยอย 
บรหิารการศึกษาไว ดังน้ี 
 1. กรมการศึกษาพื้นฐานของเมียนมา เปนหนวยงานที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการวางนโยบาย
และบริหารการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการฝกหัดคร ู
 2. กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา เปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษาดาน
เกษตรกรรม พณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรมและการฝกหัดครู ทางดานชาง
เทคนิค การเรยีน-การสอนมทีั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มทีั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น 
  3. กรมอุดมศึกษา ทําหนาที่วางแผนนโยบายและดําเนินการดานอุดมศึกษาของประเทศ 
จัดการศึกษาในรปูแบบของมหาวิทยาลัยใน 3 เมืองสําคัญ คือ มหาวิทยาลัย Yangon, Mandalay 
และ Manlamyine นอกจากน้ียังมสีถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสงูที่ใชเวลาใน
การศึกษา 4-6 ป ตามลักษณะวิชาอีกดวย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมา มีหนวยงานรบัผิดชอบการ
บรหิารการศึกษาของประเทศ มี 6 หนวยงานในสังกัด คือ 

 1. สํานักงานอัตรากําลงัคน (Office Staff) 
 2. สํานักงานอุดมศึกษา (Department of Higher Education)  -ในสวนของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแบงความรบัผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher Education) 

ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper Myanmar) ต้ังอยูทีม่ัณฑะเลยและภาคใตของ

ประเทศ (lower Myanmar) ต้ังอยูที่ยางกุง  

 
47อางแลว, งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน, ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, หนา 13. 
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 3. สํานักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic Education) 
 4. สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (Department of Myanmar Language 
Commission) 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา (Department of Myanmar Board 
of Examinations) 
 6. สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา (Myanmar Education Research Bureau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนผัง  2.1.3 แสดงหนวยงานรับผิดชอบการศึกษาเมียนมา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 ภาคีการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เมียนมา 
 การจัดการศึกษาในเมียนมา นอกจากจัดการศึกษาที่กํากับนโยบายและกระทรวงที่
รับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้งการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเน้ือหาทางธรรมะ น่ันก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการที่หลากหลายโดยเมียนมาในฐานะ
เปนเมืองพระพทุธศาสนาที่มีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจาํชาติ ตางจากฟลิปปนสทีม่ี
ประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ –
สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาล)ี   
 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ48 
 เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยสงฆไทยทั้ง 2 แหงที่มีการบริหารจัดการแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 
ผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒิคุณสมบัติเพียงพอ แตก็อิงอาศัยภาครัฐที่
ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการ
กํากับของรัฐ (กึ่งรัฐ+เอกชน)  

 
48ศนูยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 

2561), หนา 98. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมกํากับนโยบาย 
-กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา 
-กรมอุดมศึกษา 
 

สาํนกั/หน่วยงานบริหาร 

-สํานักงานอัตรากําลังคน 
-สํานักงานอุดมศึกษา 
-สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา 
-สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา 
-สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา 

                                                             



68 
 

 

ประเทศ 
ภาคีการศึกษา
พุทธศาสนา 

จํานวน  
รัฐ เอกชน 

เมียนมา พุทธ 90% 
วัด 45,000 แหง 
พระสงฆสามเณร 
500,000 รูป 

พุทธศาสนาจัดการศึกษา 4 ระบบ 
-สอบสวนกลาง/ปฐมเปย  
–สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ  
–สอบปฎกธร  
มหาวทิยาลัยทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
1.Pali University, Yangon 
2.International Theravada Buddhist 
Missionary University, Yangon 
3.Sitagu International Buddhist 
Academy (SIBA) Sagaing Hill, 
Myanmar  
4.State Pariyatti Sasana University, 
Mandalay 
5.International Buddhist Education 
Center,Sagaing 
6.Buddhist University, Yangon 
7.Buddhist Universtiy, Mandalay 
Sitagu (SIBA) 
8.International Buddhist University 
(SSBU) 
9.Mon State Buddhist University 
10.Sariputta College 

เ อ ก ช น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  2 
ประเภท/แหง 
-สอบของภิกษุอภิวังสะ   
-สอบของเณร/เณรจอ 

หมายเหตุ: 
 

ฟลิปปนส คริสต 92% มหาวิทยาลัยรัฐ 100 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 943 

ตาราง 2.1.10   แสดงภาคีจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เมียนมา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 หนวยงานบริหารอุดมศึกษา เมียนมา 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการการศึกษาโดยตรง มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ข้ึน
ตรงกับกระทรวงน้ี จํานวน 58 แหง สวนมหาวิทยาลัยที่อยูในการกํากับดูแลโดยกระทรวงอื่น จํานวน 
47 แหง  ไดแก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุขอื่นๆ  กระทรวง
เกษตรและการชลประทาน รับผิดชอบสถานบันเกษตรกรรม กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบดูแล
วิทยาลัยปองกันประเทศ กระทรวงการปาไม ดูแลกิจการสถาบันไม รวมถึงมหาวิทยาลัยพัฒนาเผาชน
ตาง ๆ 
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 ความหมายการจัดการศึกษา  

 ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา มีความหมายการจัดการศึกษาที่คลายกันคือ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษยดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม 
แนวคิด การประพฤติ ปฏิบัติ สรางศักยภาพทางความคิด การกระทํา สรางความสมดุลทางสังคม 
สิ่งแวดลอมธรรมชาติใหอยูรวมกันได มีหลักการ มีเหตุผล   แกปญหาที่ยืดหยุน สอดคลองกับ
พระพุทธศาสนาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา คือ ศีลพัฒนาดานกาย วาจา สมาธิ พัฒนา
ดานจิตใจใหมีความฉลาดในอารมณ สังคม คุณธรรมจริยธรรม ปญญา พัฒนาความคิดใหคิดตรง 
ถูกตอง คิดบวก มองโลกตามความจริงอยางที่เปน (as it really is=suchness)  

 ฟลิปปนส ถือวา การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน เปนการจัดการศึกษาแบบ 
Education for all or Go Education ตัวอยางมหาวิทยาลัยอดัมสันมีคติอยูวา การศึกษามีหัวใจ 
กระจายอํานาจแบบ School Based Management จัดการโครงการศึกษาแบบ K-12   

 เมียนมา จัดการศึกษาโดยถือวา เด็กเปนศูนยกลาง (Child Centered Approach) 
สงเสริมความริเริ่ม วิเคราะห วิจารณ และทักษะในการแกปญหา เปนที่ยอมรับวามีสวนใหคุณภาพดี
ข้ึน กระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศนการศึกษา วา “การศึกษาเปนความตองการข้ึนพื้นฐานของมนุษย
และเปนสวนประกอบสําคัญในคุณภาพชีวิต เปนเครื่องคํ้าประกันคุณภาพทางสังคมและศีลธรรมเปน
เครื่องมือผลิตผลทางเศรษฐกิจ”  และถือคติเดียวกับฟลิปปนส คือ การศึกษาสําหรับทุกคน 
(Education for all) 

 หลักการสาํคัญการจัดการศึกษา เมียนมา 

 นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแหงรัฐเมียนมา กลาววา "การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวย
การศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบางเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา เปนที่มาของแผนยุทธศาสตรการศึกษาของเมียนมา โดยกําหนดไว 
วา  ปรับปรงุการเรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุกกลุมในสังคม ต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย  มาตรการที่อยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพิ่มจํานวนปสําหรับการศึกษาพื้นฐานอีกสองป
เปนทั้งหมด 13 ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม ที่ใหความสําคัญหลักตอการเรียนรูของเด็กและ
หองเรียนที่มุงเนนการตอบโตปฏิสัมพันธ ไมใชการศึกษาแบบทองจําอยางเดียว 

 ประเทศเมียนมา มีหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา โดยรฐับาลออกขอกําหนดเปน
นโยบายการศึกษาผานวิสัยทัศน พันธกิจ  วา  

 วิสัยทัศน (Vision)  
 มุงสรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติช้ันนํา (To strive towards the 
emergence of a leading National Research University) 
  พันธกิจ (Mission)   
 1. สงเสรมิพื้นฐานการสอนที่มีคุณภาพอยางมจีริยธรรม มืออาชีพและมหีลักการ 
 2. ฝกฝนและพฒันาคนรุนใหมใหเปนนักวิชาการและมืออาชีพ 
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 3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ดีใหสามารถจัดการที่แข็งแกรงเพื่อความกาวหนาของงาน
วิชาการและการวิจัย 
 4. นําผลการวิจัยเพือ่ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสงูสุดแกสงัคม 
 5. เพิ่มภาระงานทํางานรวมกันกบัประชาคมทั่วโลกเพือ่ตอบสนองความตองการที่
เปลีย่นไปของสังคมที่ตนอาศัยอยู 
 6. สนับสนุนการพฒันาความรูเพื่อประโยชนของผูมสีวนไดในพื้นที่และในชาติ 
 องคประกอบการจัดการศึกษา  ประการสําคัญหรือหลัก ๆ  คือ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ 
และปจจัยผลผลิต ซึ่ง  ปจจัยนําเขาจะเกี่ยวของเริ่มจากนโยบายการศึกษาจากภาครัฐ องคกรการศึกษาภาครัฐ เชน 
คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (สกอ.) ลงมาถึง ยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษาน้ัน ตลอดถึงกระบวนเขาศึกษา
ของนิสิต อาจารย การเงินตาง  ปจจัยกระบวนการ เปนข้ันตอนปฏิบัติตามนโยบายหรือยุทธศาสตรที่ต้ังไว ปจจัย
ผลผลิต คือ ผลสัมฤทธ์ิที่ เปนรูปธรรมคือ การสําเร็จการศึกษาของนิสิต รวมถึงองคประกอบอื่น ๆ เชน                      
(1)  จุดมุงหมายทางการศึกษา  (2) การจัดประสบการณ การเรียนรู   (3) การประเมินผลการเรยีน   
 กระบวนการจัดการศึกษา  ก็จะรวมเอาปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัย
ผลผลิตเปนกระบวนการจัดการศึกษา เริ่มจาก (1) นโยบายการศึกษาภาครัฐ  (2)  กระจายอํานาจ
จากภาครัฐสูเขตการศึกษาสูอําเภอและทายสุดคือสูโรงเรียน  (3)  มาตรฐานการศึกษา เปนการเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ประเภทมูล นิ ธิการกุศล องคกรศาสนา หรือกระทรวงอื่นที่ ไม ใช
กระทรวงศึกษาธิการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาดวย (4) สงเสริมวิชาชีพ  เรื่องน้ีเห็นไดชัดจากการ
จัดการศึกษาของประเทศฟลิปปนสที่จัดใหมีการศึกษาโดยสมัครใจ หรือการศึกษาอิสระแทน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป และเปนการบังคับซึ่งเรยีนฟรอีีกดวยเปนการสรางทักษะอาชีพแกเยาวชน
และผูสูงวัยที่วางงาน สวนประเทศไทยน้ันจะมีระดับอาชีวะ 2-4 ป ตอจากมัธยมตน เปนระดับ ปว.ช. 
ปว.ส. (5) ระดมทรัพยากร กลาวคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความมีความรู ความสามารถดานอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ ทรัพยากรที่เปนทรัพยสิน น่ันคือ คือทุนการเงิน ทุนสถานที่ ทุนอาคาร (6)  มีสวนรวม 
โดยรวมลงทุน รวมจัดสรร รวมบริหาร โดยตัวแทนกรรมการสถานศึกษาจากหลากหลายอาชีพเขารวม
เปนภาคีบริหารโรงเรียนแมระดับมหาวิทยาลัยก็จะมีกรรมการจากภายนอกเปนกรรมการสภา
วิทยาลัยหรือกรรมการชุดตาง ๆ รองลงมา 
 ภาคีหรือการมีสวนรวมจัดการศึกษา  โดยเฉพาะดานที่สําคัญคือ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป ที่เปนรูปธรรม ประเทศฟลิปปนสมีมากมาย ระดับ
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 943 แหง เกือบรอยเปอรเซ็นตเปนองคการกุศลของศาสสนาคริสต เชน
มหาวิทยาลัยอดัมสัน มหาวิทยาลัยเด ลา ชเล  เมืองมะนิลา ที่ตอต้ังมหาบาทหลวง  ขณะที่
มหาวิทยาลัยรัฐมีเพียง 100 แหง ในสวนประเทศเมียนมา มหาวิทยาลัยของรัฐบาลมี 58 แตมี
กระทรวงอื่นจัดการศึกษาภายใตกํากับของกระทรวงศึกษาธิการอีก 47 แหง และมีภาคีเครือขายทาง
พระพุทธศาสนารวมจัดการศึกษาดวย เพราะเมียนมาในฐานะเปนเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประชากร
พุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนสที่มีประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปน
คริสตถึง 92% จึงแยกการจัดการศึกษาเปน 2 สวน คือ  1. การศึกษาที่จัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบ
สวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ –สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาลี)    
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2. การศึกษาที่จัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ49 
 เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยสงฆไทยทั้ง 2 แหงที่มีการบริหารจัดการแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 
ผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒิคุณสมบัติเพียงพอ แตก็อิงอาศัยภาครัฐที่
ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการ
กํากับของรัฐ (กึ่งรัฐ+เอกชน)  
 ในประเทศไทย มีองคกรเอชนประเภทมูลนิธิ เชน โรงเรียนสิ่นหมิน พิษณุโลก องค
พระสงฆ เชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมตน-ปลาย ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย (มจร.) องคกรอิสลาม เชน โรงเรียนปอเนาะ องคกรคริสตจักร เชน โรงเรียนเซนตนิโค
ลาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน รวมถึงกระทรวงอื่น ๆ ของรัฐที่ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ เชน 
กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล เปนตน  
 ประยุกตใชการจัดการศึกษา การนําหลักการประยุกตใชตอการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณของสังคมสวนใหญทีทุ่กการบรหิารจัดการมุงหวังคือ ความเสมอภาค ดุลภาพที่พึงจะไดรับ 
เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมโดยเริ่มจากแนวคิดทฤษฎีแบบวิน วิน (ธรรมาธิปไตย) 
มหาวิทยาลัยโมเดลในการประยุกตใชเรื่องน้ี คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยต้ัง
คณะอาเซียนข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2506 ประกอบดวย 4 ภาควิชา พ.ศ. 2556 ต้ังศูนยอาเซียนศึกษาเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยกลาง (HUB) ของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาศูนยอาเซียนศึกษา มีการจัดการจัดการโดย
คณะกรรมการประจําศูนยอาเซียน ณ ปจจุบันเปดหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระดับปริญญาโท สังกัด
วิทยาพุทธศาสตรนานาชาติ มจร. สวนกลาง  
 การประยุกตโดยหลกัการ หลัก ๆ คือ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ 
(Organizing) (3) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding) (4) การประสานงาน  
(Coordinating)  (5) การควบคุม (Controlling) สอดคลองกับแนวคิดของ Henri Fayol เรือ่ง 
General and Industrial Management 
 สรุปไดวา    ที่มาการจัดการศึกษาของอาเซียนน้ันมาตามปริญญาอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน และสวนประกอบ 3 เสาหลักอาเซียนเสาท่ี 3 คือ สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural Pillar) มี
ความหมายการจัดการศึกษาวา การศึกษาคือการเคร่ืองมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีสวนสําคัญคือพัฒนา
โดยองครวมดานกาย จิต ปญญา สังคม  พัฒนากาย  จิต มีการศึกษา 2 ประเภทหลัก คือ ประเภทสามัญ 
ประเภทอาชีพ มีองคประกอบจัดการศึกษาที่มีจุดมุงหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ การเรียนรู  

และการประเมินผลการเรียน หรือปจจัยหลัก 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัย
ผลิตผล มีกระบวนการจัดการศึกษาเร่ิมจาก นโยบาย กระจายอํานาจ มาตรฐานการศึกษา สงเสริมวิชาชีพ 
ระดมทรัพยากร มีสวนรวม กําหนดใหมีสวนรวมบริหาร วิชาการ บุคลากร งบประมาณ มีแนวการ
ประยุกตใชการจัดการศึกษา คือแผนยุทธศาสตร มาตรฐานความรู 5 ดาน การวัดเมินผล ถือรูปแบบการจัด
การศึกษาประชาคมอาเซียนโดย 3 ปจจัยหลัก มีพหุภาคีการจัดการโดยหนวยงานของรัฐหลายกระทรวง  
หนวยงานเอกชน องคกรมูลนิธิ องคกรศาสนา 

 
49ศนูยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 

2561), หนา 98. 
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2.2 แนวคิดเครือขายการศึกษาอาเซียน 

 ประเด็นแนวคิดเครือขายการศึกษาอาเซียน เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษา

ประชาคมอาเซียนน้ี  ตอบโจทยตามวัตถุประสงคขอ 2 คือศึกษาเครือขายทางการศึกษาประเทศ

ฟลิปปนสและเมียนมา ผูวิจัยมีกรอบในการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 1) ที่มาของเครือขายการศึกษา  
 2) ความหมายเครือขายการศึกษา 
 3) หลักการสําคัญการศึกษา 
 4) กําเนิดเครือขายการศึกษา 
 5) ประเภทเครือขายการศึกษา 
 6) องคประกอบเครือขายการศึกษา 
 7) ลักษณะของเครือขายการศึกษา 
 8) เครือขายแบบมีสวนรวม 
 9) ระดับการมีสวนรวม 
 10) กิจกรรมเครือขายการศึกษา 
 11) กระบวนการเครือขายการศึกษา 
 12) การประยุกตใชการศึกษา 
 13) เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนการศึกษา 
 

 1) ท่ีมาของเครือขาย  

 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
กําหนดกิจกรรมที่บง ช้ีถึงเครือขายวา  “แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศพ.ศ. 2550 ขอ 4.1 วาดวย ความตกลง
รวมมือทางวิชาการกลาวคือความตกลงรวมมือเพื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการใหบริการทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนดานศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นควรดําเนินการความตกลงรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี”1  เรื่องน้ีช้ีชัดวา สกอ. ให
ความสําคัญสนองตอบนโยบายการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แทจริงก็ทําเรื่องน้ีมากอน
และทํากับหนวยงานอื่น ๆ เสมอ แตการมีปรับฐานปฏิบัติใหเขมข้ึน 

 
1สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ, 
(กรงุเทพฯ : บริษัทวงศสวางพับลิชช่ิงแอนดพริ้นติ้ง จํากัด, 2560), หนา 88. 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคและแนวนโยบายของ
การศึกษาแหงชาติไวในวัตถุประสงคขอที่ 3 แนวนโยบายที่ 5 วา “สงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกัน
กับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน”2 
 พ.ศ. 2543 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการดานการศึกษาตามปฏิญญา
ชะอํา-หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร
และแบงปน  เมื่อวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนองคกรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผูอํานวยการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
และผูแทนกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรางนโยบายเพื่อ
ดําเนินงานตามปฏิญญาชะอํา-หัวหินดานการศึกษา จํานวน 5 นโยบาย  ไดแก 

 “นโยบายที่ 1 วาดวย “การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2557” 

 นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อน
บาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ
ครูอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล ซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพ ทั้งในข้ันตนและข้ันตอเน่ือง ตลอดจนสงเสริมและเพิ่มพูน
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  

 นโยบายที่ 4 การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับ
การเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน  

 2สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, การบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความ
ตระหนักเร่ืองการกาวสูประชาคมอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: พิมพดีการพิมพ, 2553), หนา 23.   
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 นโยบายที่ 5 การพฒันาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน”3 

 อรนุช กนิกสิริรัตน  ไดกลาวถึงคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวย่ิงลักษณชิน
วัตรนายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภาวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาไวดังน้ี
ขอ 4.1.7 ความวาเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการเรงรัดการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม4 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดสรุปประเด็นรวมที่สําคัญ 
เกี่ยวกับขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู 
ประชาคมอาเซียนในการบรรยายเรื่อง“กาวสูประชาคมอาเซียนใน ค.ศ.2015” โดยว ิทว ัส  ศรีวิหค
อธิบดีกรมอาเซียนและการบรรยายเรื่อง“ประชาคมอาเซียนกับอนาคตการศึกษาไทย”โดย พินิติ รตะ
นานุกูล รองเลขาธ ิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาความวา 

 1. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจในสาระและรายละเอียดของกฎบัตร
อาเซียน 

 2. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจและเพ ิ่มพ ูนท ักษะการใชภาษาอ ังกฤษซึ ง
ถูกกําหนดในข อตกลงเบื องต นให ใชเป ็นภาษาอาเซียนให แกคนไทยในทุกระด ับ 

 3. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบาน
อยางนอยหน่ึงประเทศ 

 4. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน
และการศ ึกษาเพ ื่อสร างความรู ความเข าใจอ ันด ีในเรื องการสร างความสมด ุลระหว างความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของชาติในภูมิภาคที่มีบริบทคลายคลึงกัน 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานอื่นๆเพื่อรองรับผลอันเน่ืองจากความ
รวมมือในเสาตางๆเมื อกาวสู ประชาคมอาเซียน  เชนการให ความรู และสร างความเข าใจตลอดจน
จัดระบบการสนับสนุนดานการศึกษาโดยการสรางเครือขายความรวมมือของสถาบันการศึกษา
ในระดับสาขาตาง ๆ ในรูปแบบเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN (ASEAN University 
Network) การสรางระบบการประกันและการประเมินคุณภาพและเกณฑมาตรฐานเพื่อ
เปรียบเทียบ (benchmark) ทั้งระดับภายในประเทศและกับประเทศอื่นๆในกรอบอาเซียนทั้งใน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาการสรางผลงานวิจัยและการจัดบริการทางการศึกษาสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาคุณภาพครูคณาจารยโดยใหมีการแลกผูสอนระดับศาสตราจารยมาสอนระดับปริญญา

 
3กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินการดานการศึกษาตามปฏิญญา

ชะอา-หัวหนิวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและ

แบงปน, [ออนไลน]แหลงขอมูล<http://region6.prd.go.th/main.php?filename=asean04>, หนา 49.   
 4อรนุช  กนิกสิริรัตน, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวย่ิงลักษณชินวัตรนายกรัฐมนตรี
แถลงตอรัฐสภา  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554), 
หนา 27-27.   
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โทและเอกในภูมิภาคเพ่ิม ข้ึนและใหมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอกเปน
ภาษาอ ังกฤษเพ ิ่มข้ึนเปนตน5

 

 มาตรฐานความรูอาเซียน 

 เรื่องน้ี  ถือวาเปนที่มาของเครือขายอยางหน่ึง คือมาตรฐานความรูอาเซียน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพั ฒ น า คนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ท่ีวา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” คือ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
โดยใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมเขาสูป ร ะ ช า ค ม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ไดแก 
 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุ มกันตอการเปลี่ยนแปลงโดยการดําเนินการ 
 ดังน้ี 
  (1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน 
 อยางรอบดานท่ีเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายท้ังดาน 
 วิชาการทักษะชีวิตและนันทนาการที ครอบคลุมทั งศิลปะดนตรีกีฬาวัฒนธรรม 
 ศาสนาประชาธิปไตยความเปนไทยและเรื องอาเซียน 
  (2) สงเสริมการใชและอนุรักษภาษาทองถิ นการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคู 
 กบัการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก  รวมท้ังการเรียนรูภาษาสากลอืน่ท่ี 
 เหมาะสมและภาษาประเทศเพ่ือนบานควบคูกับการเรียนรูวัฒนธรรมและสรางความเขาใจ 
 ในวิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

 2) การพัฒนากําลังแรงงานใหมีความรู และสมรรถนะที สอดคลองกับโครงสรางการ 
 ผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรคโดยดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) จัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติโดยสรางระบบความเช่ือมโยงระหวางคุณวฒุิทาง 
 การศึกษาตามระดับการเรียนรูกับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถท่ีสอดคลองกับ 
 ความตองการกําลงัคนที่เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลเพ ื่อใหแรงงานมีสมรรถนะและมี 
 เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพที่ชัดเจนตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพรอม 
 รองรับการเปดเสรีดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อยางเปนรูปธรรม 
  (2) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกชวงวัยดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการให 
 สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายสอดคลองกับแนวโนมการจางงานและ 
 เตรียมพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (3) เนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู เพื่อสรางสรรค 

 
5สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความ

ตระหนักเร่ืองการกาวสูประชาคมอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: พิมพดีการพิมพ, 2553), หนา 99-105. 
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 ดวยปญญาการสรางแรงจูงใจปลูกฝงคานิยมในการเรียนสายอาชีพและการ 

 ประกอบอาชีพอิสระการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศ ึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะ 

 ในการประกอบอาชีพที่เช่ือมโยงกับกล ุมอุตสาหกรรมเปาหมายและสอดคลองกับความ 

 เช่ียวชาญของสถานศึกษารวมทั้งสรางเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับ 

 ภาคสวนตางๆโดยเฉพาะสถานประกอบการสถาบันเฉพาะทางควบคูกับการสราง 

 เครือขายการเรียนรู กับนานาชาติ 
 (4) เตรียมความพรอมคนไทยในการรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเขามาพรอม 
 กับการเขาออกของแรงงานอยางเสรีสรางโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคน 
 ไทยในการออกไปทํางานตางประเทศยกระดับทักษะดานอาชีพและทักษะดานภาษาควบคู 
 กับการสรางภูมิคุมกันทางสังคมจากผลกระทบของการเคล่ือนยายแรงงานเสรีรวมท้ังเรง 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานขามชาติใหเปนระบบ 

 3) การสรางคานิยมใหคนไทยภาคภ ูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกตางของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือลดปญหาความขัดแยงทางความคิดและสรางความเปนเอกภาพใน
สังคมตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนเพ่ือใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจ
ระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและการรับรูขอมูลสื่อสารซึ่งกันและกัน6

 

 เกณฑมาตรฐานการผลิตบัณฑิตอาเซียน 

เรื่องน้ี ถือวา เปนที่มาของการจัดการมีเครือขายอาเซียนอยางหน่ึง โดย สํานักงาน 
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean Univesity Network : AUN) ได แสดงเกณฑมาตรฐาน
อาเซียนดานการผลิตบณฺัฑิตซึ่งทําใหคุณลักษณะความเปนนานาชาติในการจัดการศึกษาของเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึนโดยการปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชาจํานวนทั้งสิ้น 15  เกณฑซึ งสามารถสรุป รายละเอียด
เกี ยวกับเกณฑและตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน7  ดังตารางน้ี 

 
 
 
 
 
 

6สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ การประชุม ประจ ําป 2556 
ของสศช. เรื่อง เสนทางประเทศไทยสู ประชาคมอาเซียน, พ.ศ. 2556, หนา7-8. 

7AUN Secretariat, ASEAN University Network Quality Assurance, Guideto AUN 
Actual Quality  Assessmentat Program Level (VersionNo.2.0), (Bangkok : Chulalongkorn University, 
2011), p.10-44. 
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เกณฑประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
1.ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1.1 กําหนดผลการเรียนรูท่ีชัดเจนและทําความเขาใจในหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรสงเสริมการเรียนดวยวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคล ุมความรูและท ักษะท ัวไปรวมถึงความรูและทักษะ
เฉพาะทาง 

1.4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูไดรับประโยชน 
2.ขอกําหนดของหลักสูตร 2.1 มหาวิทยาลัยประกาศใชขอกําหนดของหลักสูตร 

2.2 กรอบหลักสูตรแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
2.3 กรอบกําหนดของหลักสูตรทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูลตามท่ีตองการ 

3.โครงสรางและเน้ือหาใน
หลักสูตร 

3.1 เน้ือหาในหลักสูตรมีความสมดุลระหวางความรู และท ักษะทั่วไปกับความรูและ
ท ักษะเฉพาะสาขา 

3.2 หลักสูตรสะท อนวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาล ัย 

3.3 การสนับสนุนของแตละวิชาในหลักสูตรเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีชัดเจน 
3.4 หลักสูตรมีองคประกอบเช่ือมโยงเปนทิศทางเดียวกันโดยวิชาและเน้ือหารายวิชาตางๆ
มีการบูรณาการกัน 

3.5 หลักสูตรแสดงใหเห็นท้ังความกวางและความลึกทางวิชาการ 
3.6 หลักสูตรประกอบดวยต ังแตรายวิชาพื้นฐานจนถึงรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการ
ท ําโครงงานหร ือวิทยานิพนธ 

3.7 หลักสูตรมีความทันสมัย 
4.กลยุทธการเรียนการสอน 4.1 คณะหรือหนวยงานมีกลยุทธการเรียนการสอนท่ีชัดเจน 

4.2 กลยุทธการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดความรูและสามารถใชความรูในเชิง
ิช  

4.3 กลยุทธการเรียนการสอนท่ีใชคํานึงถึงผูเรียนและกระตุนการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 

4.4 กลยุทธการเรียนการสอนจะชวยกระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
5.การประเมินนักศ ึกษา 5.1 การประเมินนักศึกษาดําเนินการตั้งแตการรับเขาการติดตามความกาวหนา

ระหวางศ ึกษาและการประเมินเม่ือสําเร็จการศึกษา 

5.2 การประเมินดําเนินการโดยอิงจากเกณฑ 

5.3 การประเมินนักศึกษาดําเนินการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
5.4 การประเมินนักศึกษาสะทอนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและเน้ือหาของหลักสูตร 

5.5 เกณฑท่ีใชในการประเมินมีความชัดเจนและเปนท่ีรับรู 

5.6 วิธีการประเมินตองครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร 

5.7 มาตรฐานท่ีใชในการประเมินมีความชัดเจนและสอดคลองกัน 
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ตาราง 2.2.1 (ต่อ) 

6.คุณภาพบคุลากรสาย
ผูสอน 

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตนเอง 

6.2 มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะทํางานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเล่ือนตําแหนงต้ังอยูบนคุณคาทางวิชาการ 

6.4 บุคลากรทราบและเขาใจบทบาทและความสัมพันธเชิงหนาท่ีระหวางกัน 

6.5 จัดสรรหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัตปิระสบการณและทักษะ 
6.6 ระบบจัดการเวลาและระบบจูงใจถูกออกแบบมาสนับสนุนคุณภาพของการเรียน
การสอน 

6.7 บุคลากรมีความรับผิดชอบอยางเปนระบบ 

6.7 มีกระบวนการทบทวนประชุมพิจารณาและปรับการมอบหมายงาน 
6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการส้ินสุดการจางการเกษียณอายุงาน 

6.10 มีระบบประเมินการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
7.คุณภาพบคุลากรสาย
สนับสนนุ 

7.1 เจาหนาท่ีหองสมุดมีความรูความสามารถและมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

7.2 มีบุคลากรเพียงพอสําหรับงานดานปฏิบัติการและมีความพึงพอใจในการ
ใ  ิ  7.3 มีบุคลากรเพียงพอสําหรับงานคอมพิวเตอรและมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

7.4 มีบุคลากรเพียงพอตอการใหบริการนักศึกษาและมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

8.คุณภาพน ักศ ึกษา 7.1 มีนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการรับนักศึกษาเขาศ ึกษาในหลักสูตร 
7.2 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรดําเนินการอยางเหมาะสม 

7.3 ภาระงานในการเรียนของนักศ ึกษาม ีความสอดคลองกับภาระงานในการเรียนที่
ระบุไวในหล ักสูตร 

9.การสนับสนุน 9.1 มีระบบการตรวจสอบความคืบหนาของน ักศ ึกษาที เพ ียงพอ 

และใหคําปร ึกษา 9.2 นักศึกษาไดรับการแนะนําทางวิชาการสนับสนุนและพัฒนาเก่ียวกับสมรรถนะ
ของตนเองอยางเหมาะสม นักศ ึกษา 

9.3 มีการใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเพียงพอ 

9.4 นักศ ึกษาม ีความพอใจในสภาพแวดล อมทางกายภาพและทางสังคม 

10.โครงสราง 10.1 มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการบรรยายจํานวนหองเรียนและอ ุปกรณ 

พื้นฐานและส่ิง ในหองเรียนม ีความเหมาะสม 

อํานวยความสะดวก 10.2หองสมุดมีเพียงพอและทันสมัย 

10.3หองปฏิบัติการมีเพียงพอและทันสมัย 

10.4คอมพิวเตอร มีเพ ียงพอและทันสมัย 
10.5ส่ิงแวดลอมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตามขอก ําหนดในท ุก
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ตาราง 2.2.1 (ต่อ) 

11.ระบบประกนั 11.1 การพัฒนาหลักสูตรดําเนินการโดยบุคลากรสายผูสอนท้ังหมด 

คุณภาพของ 11.2 การพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียน 11.3 การพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวกับการตลาดแรงงาน 

การสอน 11.4 หลักสูตรไดรับการประเมินอยางสมาเสมอในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

11.5 มีการประเมินหลักสูตรและรายวิชาอยางเปนระบบโดยนักศึกษา 
11.6 ความคิดเห็นของน ักศ ึกษาท่ีหลากหลายจะตองถูกน ํามาใชในการปรับปรุง 

 11.7 กระบวนการเรียนการสอนแผนการประเมินรูปแบบการประเมินและการ
ประเมินตัวเองจะขึ้นอยูก ับการประกันค ุณภาพและพ ัฒนาอยางต อเน่ือง 

12.กิจกรรมการ 12.1 มีการวางแผนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมและการ 

พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทั้งในดานวิชาการและการสนับสนุน 
12.2 กิจกรรมการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานท้ังในดานวิชาการและการ
สนับสนุนที่เพียงพอที่จะตอบสนองความต องการที่ระบุไว 

13.ความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

13.1 มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบและพอเพียง 

13.2 มีสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาและศิษยเกาอยางพอเพียง 

13.3 มีสํารวจความคิดเห็นจากพนักงาน/บุคลากร 

14.ผลผลิต 14.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาและการลาออกกลางคันเปนระดับท่ีนาพอใจและ
 14.2 คาเฉล่ียเวลาของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่น าพอใจ 

14.3 การจางงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่นาพอใจ 
14.4 ระดับของกิจกรรมการวิจัยโดยนักวิชาการเจาหนาที่และนักศึกษาเปนทีน่า
พอใจ 

15.ความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

15.1 ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเปนที่นาพอใจ 

ตาราง 2.2.1: แสดงสรุปเกณฑและตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
นายสุบิน ยุระรัช  กลาวถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีมาตรฐานสูสากลแมแตจะ 

เปนระดับอาเซียนก็ตาม  วา “คุณลักษณะของบัณฑิตที่อาเซียนคาดหวังมีจํานวน 26 คุณลักษณะ  ซึ่ง
เปนการแบงคุณลักษณะของบัณฑิตตามทฤษฎีจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives) ของ Bloom & Others (1971) ไดแก  1) ดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) มีจํานวน 12 คุณลักษณะไดแกทักษะทางปญญาความรู ในสาขาวิชาการคิดสรางสรรคการ
คิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหการคิดเชิงว ิพากยความสามารถในการตัดส ินใจแกป ญหา
ความสามารถเชิงตัวเลขความสามารถในการบริหารจัดการตนเองการบริหารเวลาทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิตและความสารถดานภาษาอังกฤษ 2) ดานจิตพิสัย(Affective  Domain) มีจํานวน 8 
คุณลักษณะไดแกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพความซื่อสัตยสุจริตทัศนคติที่ดีตองาน/
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เพื่อนรวมงานการมองเห็นคุณคาในตนเองความเปนผูนําบุคลิกภาพที่ดีความตระหนักในตนเองการ
ตัดสินใจอยางมีคุณธรรมความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกรแรงจูงใจในการทํางานมุมมองสากล/ความ
เปนพลโลกความมั่นใจ  3) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มีจํานวน 6 คุณลักษณะไดแก
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการทํางานเปนทีมทักษะทางสังคม/ทักษะระหวางบุคคล
ทักษะการปฏิบัติ/ทักษะทางวิชาชีพทักษะการสื่อสารทักษะในการปรับตัวและทักษะในการสืบคน
ขอมูลนอกจากน้ียังไดกลาวถึงอาชีพที่ประชาคมอาเซียนคาดหวังมีจํานวน 15 อาชีพ ไดแกแพทย
ทันตแพทยพยาบาลนักสํารวจผู เชี ยวชาญการประมง  นักเทคโนโลยีการอาหารวิศวกรสถาปนิกผู
ประกอบอาชีพดานบริการทองเที่ยวมัคคุเทศกพนักงานโรงแรมภัตตาคารหรือรานอาหารนักบัญชีนัก
ธุรกิจนักลงทุนหรือเจาของกิจการนักกฎหมายหรือทนายความและนักสิทธิมนุษยชน”8

 

 โดยสรุป คือ ความมุงหมายตามเกณฑมาตรฐานความรู การผลิตบัณฑิตอาเซียนเพื่อ
ตอบสนองประชาคมอาเซียน ที่สําคัญคือ เตนเหตุจาก 3 เสาหลัก คือ เสาเศรษฐกิจ เสาการเมือง/
ความมั่นคง และเสาสังคม/วัฒนธรรม น้ี จะผนวกการศึกษาไวดวย ดวยเหตุที่การศึกษาเปนเครื่องมือ
หลักการแหงการพัฒนาชาติ จึงตองพัฒนาใหไปคูกับเสาอื่น ๆ แตเมื่อตองการใหการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนน้ีกาวหนา มั่นคง ทันสมัยเทาเทียมโลกตะวันตกไดตองรวมมือกันในฐานะเครือขาย
การศึกษา 

 2) ความหมายเครือขาย 

 คําวา  เครือขาย, การประสานสัมพันธ, การเช่ือมโยง (network, connetion, linking) 
คือ การติดตอดานขาวสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การเรียนรูใหมในรูปแบบของเครือขาย ที่
เปนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร พัฒนาการไปสูวงกวางระดับรัฐหรือชาติ เปนเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาความสัมพันธที่บคุคล หรือกลุม/องคกร  ไดมีโอกาสติดตอสื่อสาร  สนับสนุนให
เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่บุคคล กลุม และองคกรกําหนดไว โดยมีปรัชญา
เครือขายวา กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษย (ระดับบุคคล องคกร ชุมชน ธุรกิจ การ
ทองเที่ยว คณะสงฆ)   
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ไดใหความหมายของเครือขายวา 
หมายถึง “การรวมมือระหวางปจเจกบุคคล กลุม องคการประเภทเดียวกัน หรือเปนเครือขาย
เช่ือมโยงระหวางกลุมองคการตางประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับต้ังแตการเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอ
ปจเจก การเช่ือมโยงระหวางปจเจกกับกลุม การเช่ือมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดยดําเนินงานภายใต
เปาหมายและวิธีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ”9 

8สุบิน ยุระรัช,“การพัฒนาค ุณภาพบัณฑิตไทยสูอาเซียน”,วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร,ปท ี่ 15 ฉบับท ี่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม 2556), หนา 150-151. 

 9กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย, รายงานการวิจัยสถานการณเครือขายดานเด็ก เยาวชนผูดอย 
โอกาสคนพิการและผูสูงอายุ, (กรุงเทพฯ: สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย, 2547), 7.อางจาก, สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนสํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556,  
หนา 9. 
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 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ  ไดใหความหมายของเครือขายวา “เครือขายอาจเปนการ
รวมมือระหวางปจเจกบุคคล/กลุม/องคการประเภทเดียวกัน หรืออาจเปนเครือขายเช่ือมโยงระหวาง
กลุม/องคกรตางประเทศ เครือขายมีไดหลายระดับต้ังแตการเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก เชน 
การเช่ือมโยงระหวางขาราชการกับขาราชการดวยกัน การเช่ือมโยงระหวางปจเจกกับกลุม เชน การ
เช่ือมโยงระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง การเช่ือมโยงระหวางกลุมตอกลุม เชน การเช่ือมโยง
ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษาดวยกัน หนวยงานราชการกับหนวยงานเอกชนสถานศึกษากับ
หนวยงานธุรกิจ เปนตน และการเช่ือมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย กลายเปนเครือขายยอย
ภายใตเครือขายใหญ”10  
 พระมหาสุทิตย อาภากโร นิยามเครือขายทางสังคมวา “ความสัมพันธในสังคมมนุษยทั้ง
ในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม  กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยเปนการอธิบาย
ถึงพฤติกรรมและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสารความรวมมือการ
พึ่งพาอาศัยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งเปนความสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบทีห่ลากหลาย”11 
ดังภาพน้ี 

 
ภาพ 2.2.1:  แสดงความเช่ือมโยงบุคคล กับ บุคคล   
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

 

 
10 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย, 2543), หนา 28. 
 

11 พระมหาสุทิตย อาภากโร,  เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, 
(กรุงเทพมหานคร: โครงการสรางเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข, 2547), หนา 6. 
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ภาพ 2.2.2:  แสดงความเช่ือมโยงกลุม กับ กลุม 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

 

แผนภาพ 2.2.3: แสดงองคกร กับ องคกร 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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แผนผัง  2.2.4:  แสดงความเช่ือมโยงเครือขายองคกร กับ องคกร 
แหลงที่มา : https://www.google.com, 2561 

 สนธยา  พลศร ี อางในพระดาวเหนือบุตรสีทา  รายงานวิจัย เรื่องการสรางเครือขายและ
การจัดการเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย  ใหความหมายเครือขายวา “ความสัมพันธที่เช่ือมโยงระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปน
บุคคลตอบุคคลบุคคลตอกลุมกลุมตอกลุมเครือขายตอเครือขายกลายเปนเครือขายยอยภายใต
เครือขายใหญในการเช่ือมโยงเปนเครือขายไมไดเปนเพยีงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแตมีเปาหมายในการ
ทํากิจกรรมรวมกันทั้งที่เปนครั้งคราวหรืออาจเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองจึงเปนการเช่ือมโยงคนที่มีความ
สนใจรวมกันพบปะสังสรรคและพัฒนาไปสูการลงมือรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ  ดวยเปาหมายและ
จุดประสงคเดียวกันดังน้ันเครือขายจึงไมใชเปนเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เปนสมาชิก
เทาน้ันแตมีการจัดระบบใหสมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อบรรลจุุดหมายทีส่มาชิกเห็นพอง
ตองกันสิ่งที่เช่ือมโยงสมาชิกเขาดวยกันคือวัตถุประสงคหรือผลประโยชนที่ตองการบรรลุผลรวมกัน
การสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน”12 
 วิชัย  แสงศร ี ใหความหมายของเครือขายวา “การสรางความสัมพันธทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการโดยมหีลกัการขอตกลงและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหวางคนกับคน  คนกับกลุม กลุม
กับกลุมและเครือขายตอเครือขาย  ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  ความรู
จากหนวยงานตาง ๆ  โดยอาจผานเขามาทางผูนํากลุมหรือสมาชิกของกลุมใหสมาชิกของกลุมที่
ประกอบอาชีพเดียวกันและทํางานรวมกัน  เปนวิธีการถายทอดที่ทําใหทุกคนมีสวนรวมทั้งน้ีจะ

 12สนธยา  พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, 
2550) หนา 207, อางใน พระดาวเหนือ  บุตรสีทา “การสรางเครือขายและการจัดการเครือขายในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสล่ียมจังหวัดสุโขทัย, 2557, หนา 14. 
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ประสบความสําเร็จไดเพราะมีผูนําที่มุงใหเกิดผลประโยชนรวมกันกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจึงประสบ
ความสําเร็จ  นอกจากน้ีการเรียนรูของสมาชิกในเครือขายมีอยูตลอดเวลาการเรียนรูบางอยางก็รับ
จากภายนอกเขามาเกือบทั้งหมดแตบางอยางก็มีการปรับและประยุกตใหใชไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาวิชาชีพ”13 
 ตวน  เปาซีกูจิ ใหความหมายเครือขายวา “การรวมตัวของกลุมที่มีการประสานงานหรือ
ทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง  มีระยะเวลานานพอควร  มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกันและหาก
บรรลุวัตถุประสงคหน่ึงแลว  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคใหมไดและยังเปนรูปแบบ
ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคลกลุมและองคกรผานรูปแบบของปฏิสัมพันธทางสังคมใน
รูปแบบตาง ๆ   เชน  กิจกรรมการสือ่สารความรวมมือการพึง่พาอาศัย  การแลกเปลี่ยน  การเรียนรูซึ่ง
เปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน”14 
  
 3) หลักการสําคัญของเครือขาย 

 หลักการสําคัญของเครือขาย ตองมีความเช่ือมโยงระบุคคล กับ บุคคล  กลุม กับ กลุม 
บุคคล กับ กลุม  เครือขาย กับ  เครือขาย ดวยเหตุน้ี ในฐานะผูวิจัย ถือวาเครือขายการศึกษามี
ความสําคัญมาก เพราะใหคุณประโยชนทั้งทางกายภาพ เชน รูปแบบการจัดอาคาร สถานที่ 
เอกลักษณ อัตลักษณของสิ่งที่เกี่ยวของ แมธงอาเซียน มีลักษณะเต็มไปดวยความหมายดวยสี  
สถานศึกษาที่มีหองอาเซียนตองประกอบดวยสื่ออาเซียนอยางไรสวนในทางจินตภาพ  จะมีความคิด 
เปาหมายที่แสดงความรัก ความสามัคคี ความรวมมือกันในลักษณะตาง ๆ เชน แนวคิดการ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา หรือการเปดหลักสูตรบริการวิชาการแกสังคมระยะสั้นในกลุมอาเซียน
เปนตน  

 อดิเรก ฟนเขียว ไดวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา กลาวถึงเครือขายทางการศึกษาวา  “การสรางระบบเครือขาย (Network) กับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและตางประเทศจะชวยเพิ่มทรัพยากรดานวิทยาการความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ เปนที่มาของการเรียนรูรวมกันใชทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีรวมกัน เปนที่มา
ของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการพัฒนาคณาจารย  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การสรางระบบเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคจะทําใหเกิดความ
รวมมือในการขจัดความซ้ําซอนในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ชวยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจัด
การศึกษาทีต่อบสนองจุดเดนจุดแข็งของตนเอง  ลดการแขงขันหรือกีดกันจากมหาวิทยาลัยลงไปและ

 13วิชัย แสงสี, การศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายสถานศึกษาในเขต
พื้นทีช่นบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552, หนา 27. 
 14ตวน  เปาซีกูจิ,ตวนเปาซี กูจิ, การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคใต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554), หนา  17. 
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ยังอาจไดกําลังคณาจารยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยอื่นมาชวยเสริมกําลังไดอีกดวย  ผูไดรับ
ผลประโยชนไปเต็ม ๆ  คือประชาชนในทองถ่ิน”15 
 เสรี พงศพิศ กลาววา นับต้ังแตทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา แนวคิดเรื่อง “เครือขาย” 
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งใยแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากสาเหตุ 3 
ประการ คือ  
 ประการแรก ภาวะการณแขงขันแบบใหม (New Competition) ในยุคการคาใหม ทําให
ไมสามารถใชโครงสรางและการบริหารแบบเกาซึ่งเปนแบบอํานาจตามลําดับช้ัน (Hierachical) ไดอีก
ตอไป อํานาจแนวด่ิง (รัฐ) ไมอาจนําองคกรใหไปสูเปาหมายในยุคใหมน้ีได จึงตองมีการปรับ
ความสัมพันธใหเปนแนวนอน (เอกชน) ใหเปนเครือขาย   
 ประการที่สอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขาวสาร (IT)  ทําใหองคการตาง ๆ สามารถ
ปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธกับองคการอื่น ๆ ไดอยางรวดเร็จและมีประสิทธิภาพและ  
 ประการสุดทาย  ความกาวหนาทางวิชาการที่กอใหเกิดเครื่องมือในการวิเคราะห
โครงสรางสังคมในลักษณะที่เปนเครือขายและองคการตาง ๆ ลวนมีลักษณะเปนเครือขายทั้งภายใน
ตัวมันเองและในความสัมพันธกับองคการภายนอก”16  
 โดยสรูป ประการสําคัญของเครือขาย คือ การทํากิจกรรมรวมกัน เปนภารกิจความสําคัญ
ของเครือขาย เมื่อกิจกรรมรวมกันแลวสิ่งที่ตามมา คือ การแลกเปลี่ยนกันทางความคิด ทางโครงการ 
และมีขอตกลงรวมกันระดับปฏิญญารวมกัน จากน้ันนําไปสูการสรางยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน
รวมกัน ลดปญหาความซ้ําซอนที่ประเทศในกลุมประเทศ เชนกลุมประเทศอาเซียนน้ีลงไป  จะทําให
กิจกรรมมีความสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน เพราะเปนการเพิ่มพลังรวมทรัพยากร ชารจพลังงานอยางเต็ม
อัตรากําลังเพราะพลังของลักษณะเครือขายที่มีอํานาจตอรองเอกภาพ 

 4) กําเนิดเครือขาย  

 จุดกําเนิดของเครือขายมีข้ึนโดยอัตโนมัติ เปนแบบธรรมชาติ เปนลักษณะสังคมนุษยที่เปน
สังคม ตองมีการสัมพันธตอกันและทุกระดับช้ัน  แลววิวัฒนาไปเปนเครือขายจัดต้ังและเครือขาย
วิวัฒนาการ สอดคลองแนวคิดของ ธนา ประมุขกุล เครือขายมี 3 ลักษณะ วา   

 1. เครือขายโดยธรรมชาติ  
 2. เครือขายจัดต้ัง 
 3. เครือขายวิวัฒนาการ17 

 15
 อดิเรก ฟนเขียว, “ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา”,  สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2556, หนา 58. 
 16 เสร ีพงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญ
วิทยการพิมพ, 548), หนา 33-34. 
 

17
 ธนา ประมุขกุล, เครือขาย, วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ปที่ 24 ฉบับที่ 3 กค-กย

, 2544, หนา 26-31. 

                                                             

http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%CD%B4%D4%E0%C3%A1%20%20%BF%D1%E8%B9%E0%A2%D5%C2%C7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%C2%D8%B7%B8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%A1%D3%E1%BE%A7%E0%BE%AA%C3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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 เครือขายโดยธรรมชาติ  

 แรกสุดน้ัน เครือขายเปนแบบธรรมชาติ เปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
เรียนรู การติดตอสื่อสาร การนัดหมายกันแบบไมเปนทางการ แสดงใหเห็นวา ทุกสายงานอาชีพจะมี
เครือขายของตนเสมอ เปนเครือขายโดยไมรู เปนเครือขายไดโดยอัตโนมัติ เชนเดียวกับคํากวา วัด ซึ่ง
พัฒนาการมาจากชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือทางการทั้งไมทางการ ตอมาก็สรางอาคาร
โลง ๆ แบบเดียวกับศาลาลม เพื่อสะดวกในการประชุม แลวศาสนาก็เขามา จึงสรางที่พักสงฆข้ึน
ใกลเคียงกับศาลาน้ัน ตอมามกีารอบรมธรรม เรียนธรรม เรียน กอ ขอ กอกา ตามแบบสมัยการเรียน
สมัยศรีอยุธยาที่สงบุตรชายเรียนในวัด สวนบุตรสาวใหเรียนงานบานการเรือน ผลผลิตกิจกรรมน้ีก็
กลายเปนวัดข้ึนมาถึงปจจุบัน  

 เครือขายโดยธรรมชาติ  มีข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการทําการคาขายที่ตองมีผูผลิต ผู
จําหนายและผูซื้อ ซึ่งผู ช้ือจะเปนเครือขายของผูขาย เพราะนําสินคาเขาก็จะประมาณการความ
ตองการผูซื้อกอนวาจะมีมากมีนอยเพียงไร ที่สําคัญย่ิงกวาน้ัน มีรูปแบบการขายสินคาข้ึนมาวา คา
ปลีก กับคาสง ซึ่งคําวาคาปลีกมีวางจําหนายเปนที่ เชน  ตลาดนัด ตลาดสี่มุมเมือง เปนตน สวนคาสง
น้ัน คือแยกเปนสินคายอย ๆ  สงตามรานคาหรือผูสั่งสินคาเพื่อบริโภคหรือเพื่อจําหนายเปนชุดใหญ 
และเครือขายอีกแบบหน่ึง ตามแนวคิดนายธนา ที่ขยายความวา เครือขายชนิดน้ีมักเกิดจากการที่ผูคน
มีใจตรงกัน ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่ดีกวา   

 เครือขายจัดต้ัง  

 เครือขายชนิดน้ี ไมใชเครือขายที่ เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ หากแตมีการจัดต้ังตาม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรในหนวยงานน้ัน ๆ สวนใหญจะเปนภาครัฐที่ใชอํานาจหนาบริหาร
เครือขายแนวด่ิงโดยสั่งการลงมาสูภาคปฏิบัติการ ตามแนวคิดของนายธนา ที่ขยายความวา เครือขาย
จัดต้ังมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ  การจัดต้ังอยูใน
กรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคีหรือ
สมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพื้นฐาน 

 เครือขายวิวัฒนาการ  

 เครือขายน้ีเริ่มที่กลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวาง ๆ ในการสนับสนุน
กันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลักษณะหน่ึงคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก แลวเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน ถาสมาชิกมี
ความต้ังใจจริงที่เกิดจากจิตสาํนึกที่ดี  เมื่อไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน
กลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสรมิสขุภาพ กลุมฮักนาน 
เปนตน 
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 กําเนิดเครือขายหน่ึงในสามน้ี สอดคลองกับการวิจัยน้ีในขอการแลกเปลี่ยนหมายถึงการ
แลกเปลี่ยนบุคลการสายการศึกษาคือ อาจารยนักศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาระหวางไทย กับ 
เมียนมาหรือประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  และกําเนิดเครือขายประเภทที่ 3 คือ เครือขาย
วิวัฒนาการ 

 5) ประเภทเครือขาย 

 นายธเนศ ศิริกิจ กลาวถึงรูปธรรมเครือขายมี 3 ประเภท คือ  
 1. เครือขายประเภทแลกเปลี่ยน 
 2. เครือขายประเภทติดตอสื่อสาร 
 3. เครือขายประเภทความสมัพันธในการอยูรวมกบัชุมชนทองถ่ิน ประชาชน18 

 เครือขายประเภทแลกเปลีย่น มีความสําคัญกับการศึกษาอยางมาก สอดคลองกับการวิจัย
น้ีที่มุงเนนเครือขายทางการศึกษา น่ันคือการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา มีประเภทการ
แลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนยศึกษาพมา กับ
มหาวิทยาลัยภาษา มหาวิทยาลัยยางกุง ทําการแลกเปลี่ยนอาจารยโดยอาจารยไทยไปสอนภาษาไทย
ใหกับนักศึกษาพมา และพมามาสอนภาษาพมาใหกับนักศึกษาไทย เปนเหตุปจจัยใหมีมหาวิทยาลัย 
เครือขายอาเซียนเกิดข้ึน  
 เครือขายประเภทติดตอสื่อสาร มีความสําคัญไมแพไปจากขอแรก มีขอบขายใชในวง
การศึกษาโดยการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยในตางประเทศน้ัน ตองมีผูประสานงานเปนเครือขาย
ดําเนินการตอทางเอกสาร การสมัคร การเขาอยู การเขาเรียน การมีสิทธิที่จะไดเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยน้ัน เชน มหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย นักศึกษารุนพี่จะทําหนาที่ติดตอประสานงาน
เดินเรื่องเอกสารการสมัครใหกับรุนนอง จนมีสถานภาพนักศึกษา 
 เครือข ายน้ีเนนลงที่ภาคประชาชน  ตามที่พระมหาสุทิตย  อาภากโร กลาวว า   
กระบวนการทํางานของเครือขายภาคประชาชนน้ัน สามารถจําแนกเปน 2 ระดับใหญๆ คือ ระดับ
แรกเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการตัวเองของชุมชน 
และระดับที่ 2 เปนการสรางโอกาส สรางศักยภาพของเครือขายและขยายกลุมองคกรชุมชน ไปยัง
เครือขายอื่นๆ จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือขามพรมแดนนอกเขตการปกครองที่โยงใย
กันอยางทั่วถึง การรวมตัวของภาคประชาชนเหลาน้ีเปนพลังที่ชวยเสริมสรางใหเกิดการพึ่งพาตนเอง 
และการพัฒนาสังคม โดยมีเปาหมายหลัก คือ การเรียนรู การสืบทอดภูมิปญญาและกรปรับตัวของ
ชุมชน เชน มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว (กศข.) ชมรมฅนรักปา สมาคมจิตอาสาประเทศไทย กลุม
ฮักนาน เปนตน  
 
 
 

 18ธเนศ ศิริกิจ, การสราง เครือขายและ การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ,  ส่ือการบรรยาย, (ม.ป.ป.) 
หนา 6. 
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 การจัดแยกประเภทและความสัมพันธของเครือขายน้ี แยกตามสถานะของเครือขายน้ัน 
ซึ่งแตละสถานะจะทํารวมกันตามลักษณะอํานาจหนาที่ คือ  
 1. เครือขายประเภทภาครัฐ   
 2. เครือขายประเภทภาคเอกชน/ประชาชน 
 3. เครือขายประเภทองคกรพัฒนาชุมชน 
 4. เครือขายประเภทภาคธุรกิจ19 

 เครือขายประเภทภาครัฐ 

 เครือขายประเภทภาครัฐ มีหลายระดับ  มีทั้ ง ระดับประเทศและตางประเทศ 

ระดับประเทศ มีต้ังแตเครือขายระดับระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชนเครือขายประชาคม อ.แม

สอด  จ .ตาก  เ ครือข ายระ ดับจั งห วัด  เช น  เ ครื อข ายประชาคมจ .น าน เ ครื อข ายระดับ

ภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ  เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกร

แหงประเทศไทย  เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ United Nations 

Development Programme – UNDP เครือขายน้ี เปนเครือขายการพัฒนาทั่วโลกของ

สหประชาชาติที่มีบทบาทสงเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเช่ือมโยงประเทศตางๆ ดวยความรู 

ประสบการณ และทรัพยากร เพื่อชวยใหประชาชนมีชีวิตที่ดีกวา 

 เครือขายประเภทภาคเอกชน/ประชาชน 

 เครือขายประเภทน้ีถือเปนเครือขายสังคม ที่เปนกลุมของความสัมพันธที่บุคคลกลุมหน่ึงมี
ตอกันและกัน ลักษณะของความสัมพันธที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลาน้ี
ได   หรอือีกความหมายหน่ึงคือ ชุดของการเช่ือมโยงซึ่งกันและกันระหวางบุคคล ที่กอใหเกิดสายใย
ผูกพันของครอบครัว เพื่อน และคนรูจักในชวงชีวิตของคน  เครือขายประเภทน้ี  มีลักษณะรวมตัว
ของภาคประชาชนในพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในชุมชนชนบท  มีต้ังแตปจเจกบุคคล กลุมคนและ
เครือขาย เครือขายภาคน้ีสามารถจําแนกเปนระดับใหญๆ คือระดับแรกเปนการเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการตัวเองของชุมชน และระดับที่ 2 เปนการสราง
โอกาสสรางศักยภาพของเครือขายและขยายกลุมองคกรชุมชน ไปยังเครือขายอื่นๆจนถึงระดับจังหวัด
และระดับประเทศโดยเครือขายภาคประชาชนจะมีการกําหนดความเปนเครือขายผานกิจกรรมฐาน

 
19สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนของสํานักงานปฏิบัติการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556, หนา 21.  
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อาชีพและกระบวนการเช่ือมโยง เชน เครือขายปาชุมชนเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย เครือขาย
ประมงพื้นบาน เครือขายอุตสาหกรรมชุมชนเครือขายวิทยุชุมชน  

 ตัวอยางเครือขายภาคประชาชน คือ  กลุมฮักเมืองนาน เริ่มตนจากพระสงฆรวมกับ
ชาวบานถึงระดับตําบลอําเภอ จังหวัด  มีกิจกรรม สาธารณะมากมาย เชน บวชปา รักษาแหลงตนนํ้า 
ลําธาร ตอตานยาเสพติดในหมูบาน  รักษาศิลปวัฒนธรรม ฝกอบรม สลอ ซอ ซึง ใหกับคนรุนใหม 
กิจกรรมสงเสริมอาชีพ ธุรกิจชุมชน เปนตน  จนกลายเปนกิจกรรมระดับประเทศ มีสาขาหลายแหงใน
ประเทศและตางประเทศ  ในกาน้ี มีองคกรภาคเอกชน/ประชาชนอื่น ๆ อีกมากมายที่สนใจ เชน  
 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว (กศข.) (Educational Foundation for the Green 
World) 
 ชมรมฅนรักปา  (Association for the Lover of Forest) 
 สมาคมจิตอาสาประเทศไทย (Foundation of Republic Mind of Thailand) 
 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) (International Volunteer 
Association for Social Development) 
 โครงการครูบานนอก มูลนิธิกระจกเงา (The Mirror Foundation) 
 มูลนิธิพัฒนาชีวิตและการศึกษากลุมชาติพันธุ (The Foundation for Life’s 
Development and the Education of Race) 
 มูลนิธิพัฒนางานผูสูงอายุ (Foundation for Older Persons’ Development) 
 กลุมฮักนาน จังหวัดนาน (Hug Nan, Nan) 

 เครือขายประเภทองคกรพัฒนาชุมชน 

 เครือขายประเภทองคกรน้ี จะมีขอบขายกวางกวาเครือขายเอกชน/ประชาชน เพราะเปน
แบบระดับองคกรซึ่งองคกรน้ีตองข้ึนทะเบียนองคกร เชนเดียวกับมูลนิธิ  ปจจุบันประเทศไทยมีหลาย
องคกรมาก องคกรที่เดน ๆ ช่ือองคกรการสงเสริมสนับสนุนและคุมครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
ดานเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายใตมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติเปนองคกรไมแสวงหาประโยชนอยู
ในการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข  แหลงทุนคือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 
(สสส.)  มีวัตถุประสงคหลัก ๆ  คือ 
 1. เพื่อสรางและพัฒนาความรูในดานสุขภาพและสิทธิมนุษยชนดานเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ในกลุมเปาหมายและประเด็นปญหาที่สําคัญและเรงดวน รวมถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสรางเครือขายดานสุขภาพและสิทธิมนุษยชนดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดยเฉพาะเครือขายดานวิชาการ ซึ่งนําไปสูการจัดเวทีนโยบายสาธารณะเสนอ ความรูที่ไดจาก
การศึกษา เพื่อมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 3. เพื่อสนับสนุนใหสรางระบบเฝาระวังและการศึกษาตรวจสอบสถานที่เสี่ยงตอการ
ละเมิดสิทธิของเด็ก เยาวชน และกระทบตอสุขภาพ (สุขภาวะ) ของเด็กและเยาวชน ไดแก สถานพินิจ
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และคุมครองเด็กและเยาวชน เรือนจํา ทณัฑสถาน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสถานสงเคราะห
เด็ก 
 4. เพื่อสนับสนุนใหมีการศึกษาตรวจสอบหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี 
 5. เพื่อสนับสนุนใหเกิดกลไกสรางเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการพิทักษ
สิทธิของตน 
 6. เพื่อใหเกิดกระบวนการสังเคราะหความรู ไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย? กฎหมาย? 
หรือแนวทางปฏิบัติตอหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา20 
 องคกรเอกชน/ประชาชนอื่น ที่สําคัญมีบทบาทตอสังคมมาก คือ โครงการศึกษาและเฝา
ระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมเครือขายพุทธิกาเครือขายผูปกครองออนไลนอาศรมวงศสนิท ภายใต
มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีปสหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 เครือขายประเภทภาคธุรกิจ 

    เครือขายประเภทธุรกิจ  เปนเครือขายภาคธุรกิจ ทุน และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองจาก
เปนองคขนาดใหญประจําทุกจังหวัด  ไดแก  สภาหอการคาสภาอุตสาหกรรมและเครือขายองคกร
ธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ภาครัฐสงเสริม เชนสมาคมผูสงออก สมาคมผูประกอบการคา เปนตนโดย
เครือขายภาคธุรกิจเหลาน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชนและสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของการดําเนินการทางธุรกิจและการคืนกําไรใหกับสังคมมีการประสานผลประโยชน
และการรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม  โดยเครือขายในภาคธุรกิจน้ันสวนใหญจะเปนการรวมตัวของผู
ทํางานในธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งจะเห็นไดจากการที่กลุมองคกรในภาคธุรกิจตางๆมีจุดแข็งคือ 
รวดเร็ว มีศักยภาพระดมทุนไดรวดเร็ว 
 แนวเครือขายโดยประเภทเครือขายที่มีความสัมพันธกันทางกิจกรรมหรือเชิงประเด็นน้ี  
โดยเครือขายภาครัฐจะมีโครงสรางความสัมพันธกับเครือขายอื่น ๆ แนวด่ิง มีกระบวนการสงเสริมให
เกิดเครือขายภาคประชาชนหรือภาคอื่น ๆ เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ ครอบงําทุน ทรัพยากร การ
บริหารจัดการ สวนเครือขายอื่น ๆ เปนแนวราบ  โดยภาคประชาชน จะเช่ือมโยงกับความเช่ือและ
วัฒนธรรม เกิดการเรียนรูรวมกนัและพึง่พากัน เครือขายภาคธุรกิจเอกชนจะทํางานประสานประโยชน
ตางตอบแทน สวนเครือขายประเภทองคกรพัฒนาเอกชน จะประสานประโยชนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู อยางไรก็ตาม เครือขายในแตละภาคสวนดังกลาว อาจมีการประสานความสัมพันธ โดยผาน
ชองทางการสื่อสารและการทํางานรวมกัน โดยไมจําเปนอาศัยพื้นที่ทางกายภาพ แตอาจอาศัย
ประเด็นกิจกรรมในการเช่ือมโยง ดังแผนผังแสดงความสัมพันธของเครือขายโดย พระมหาสุทิต 
อาภากโร ในรายงานวิจัย เรื่อง “เครือขาย: ธรรมชาติความรูและการจัดการ” น้ี 

 

 
20มูลนิธิเครือขายและครอบครัว, [ออนไลน]แหลงขอมูล  >http://www.familynetwork.or.th< 

(26 ม.ค.61) 
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แผนผัง 2.2.5: แสดงความสัมพันธของประเภทเครือขาย 

พระมหาสุทิต อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ,2547:92 

 
 ความเช่ือมโยงเครือขายดังกลาว น้ี มีศักยภาพครอบคลุมภาค 4 ภาคสวน ตามการ
แบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญ ๆ ไดแก 
  1.  เครือขายภาครัฐเชน เครือขายสถาบันการศึกษาเครือขายกรมการพฒันาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกรอิสระของภาครัฐ เชนสถาบันพระปกเกลา สภาที่ปรกึษา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เปนตน 
 2.  เครือขายภาคประชาชน เชน เครือขายปราชญอสีานเครอืขายประมงพื้นบาน
เครือขายสมัชชาคนจน เปนตน 
 3.  เครือขายองคกรพฒันาเอกชน เชนเครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขายองคกรพฒันา
เอกชนภาคเหนือเครือขายดานแรงงานสวัสดิการสงัคม เครอืขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 
  4.  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคาสภาอุตสาหกรรม สมาคมผู
สงออก เครือขาย SME  

 6) องคประกอบของเครือขาย 

 เครือขายมีองคประกอบหลัก ๆ และรอง ๆ ลงไปมากมาย มีผูแสดงทฤษฎีมากมาย มี
บทความถึงองคประกอบเครือขายที่นาสนใจ ถึงขนาดเรียกวา เครือขายแท 7 องคประกอบ คือ 

 (1) การรบัรูและมมุมองทีเ่หมอืนกัน (common perception) 
 (2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
 (3) มีความสนใจหรอืมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 
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 (4) การมสีวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครอืขาย (stakeholders participation) 
 (5) มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
 (6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 
 (7) มีปฏิสมัพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 21

 

 องคประกอบ 1 ไดแก มีแนวคิด มีประเด็นปญหาและสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน 
 องคประกอบ 2 ไดแก มองภาพอนาคตรวมกัน มีทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน 
รวมพลังที่จะขับเคลื่อนอยางเปนเอกภาพ 
 องคประกอบ 3 ไดแก การรวมกันบนฐานของประโยชนรวมกันทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัว
เงิน เชนเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับในสังคม ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความสุขพึงพอใจ 
 องคประกอบ 4 ไดแก ความเทาเทียมของสมาชิกเครือขาย ในฐานะของ “หุนสวน 
(partner)” ของเครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) ที่เทาเทียมกัน
แทนความสัมพันธในแนวด่ิง (vertical relationship) เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับชุมชนทองถ่ิน
หนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขายมิใช
การวางตัวเปนเจานายเหนือประชาชน 
 องคประกอบ 5 ไดแก การเสริมสรางจุดออนและพัฒนาจุดแข็งของเครือขายโดยถือหลัก
วิน ๆ (win win) ถาเขาไดเราก็ได เกิดการพึ่งพา ขับเคลื่อนวงลอใหไปทิศทางเดียวกัน ไมใชถวงกันอยู 
 องคประกอบ 6 ไดแก  ถือคติที่วา นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา ทรัพยากร กองทุน ความรู กําลัง
ตองไปดวย เชนมนุษยเราแมมีปจจัย 4 ครบถวน แตก็ใชวาจะสมบูรณในตัวเอง มีเงินก็ใชวา จะซื้อได
ทุกอยาง แมเราเปนผูอํานวยการ แตก็ตองพึ่งนักการภารโรงเปดประตูสํานักงานให  
 องคประกอบ 7 ไดแก สมาชิกในเครือขายทํากิจกรรมรวมกันในหลายลักษณะหลายระดับ 
ไมใชแตการการเขียนหรือการพบปะพูดคุยเทาน้ัน แตมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน แลกเปลี่ยน
วิชาการ บุคลากร หรือแมแตวัสดุอุปกรณก็รวมกันใชได 
 พระมหาสุทิตย   อาภากโร, ใหความหมายวา  องคประกอบที่สําคัญของความเปน
เครือขาย คือ (1) หนวยชีวิตหรือสมาชิก (2) จุดมุงหมาย (3) การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก (4) การมี
สวนรวมและการแลกเปลี่ยน และ (5) ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร22  
 ดร. ธเนศ ศิริกิจ ใหองคประกอบเครือขายไวที่ครอบคลมุควบคูกันไปกับประเภทเครือขาย 
3 ขอขางตนน้ีวา  
 1. เครือขายธรรมชาติ กับ เครือขายจัดต้ัง 
 2. เครือขายพื้นที่ (Area Network) กับ เครือขายกิจกรรม (Issue Network) 
 3. เครือขายทางการ กับ เครือขายไมเปนทางการ 

 
21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขายกลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, อางจาก รายงานการวิจัยไพฑรูยนิยมนาและคณะโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุนสวัสดิการ
สังคมระดับอําเภอกรณีศึกษาอําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ, 2552, หนา 12 . 
 

22 อางแลว, พระมหาสุทิตย   อาภากโร, เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ,  
หนา  48-49. 
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 4. เครือขายภาครัฐ กับ เครือขายภาคเอกชน 
 5. เครือขายการเรียนรู เครือขายกจิกรรม เครือขายทรัพยากร เครือขายอาชีพ เครือขาย
สตรี เครอืขายสุขภาพ23 
 สรุปไดวา องคประกอบของเครือขายทางสังคม ประกอบดวย (1) สมาชิกของเครือขาย  
(2) มีจุดมุงหมายรวมกัน (3) การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย (4) การสื่อสารภายในเครือขาย  
(5) การมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
 Waner (อางถึงในปาริชาติ   สถาปตานนท และชัยวัฒน   ถิระพันธ กลาวถึง
องคประกอบของเครือขาย โดยใชตัวอักษรยอภาษาอังกฤษ คือ LINK ซึ่งประกอบดวย  
 (1) การเรียนรู (Learning)  
 (2) การลงทุน (Investing)   
 (3) การดูแล  (Nursing)   
 (4) การรักษาความสัมพันธ (Keeping relation)24  
   
 คําว า Link น้ี เปนลักษณะเครือข ายสั งคม  ต้ัง เปนปรัชญาเครือขายคือ  คือ 
“กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย” คําวา การเช่ือมโยง กับคําวา เครือขาย  
อันไหนมากอน ตองบอกวา การเช่ือมโยงมากอน ปรัชญาเครือขายมีลักษณะการทํางานของเครือขาย 
(action done)  ดวยการเช่ือมโยง  (LINK) กลาวคือเช่ือมโยงจนเปนเครือขาย ซึ่งความเช่ือมโยงน้ีจะ
กอใหเกิด การเรียนรู การลงทุน การการตอเติมใหเติบโต และดูแลและรักษาใหมีสภาพ สอดคลองกับ
คําวา LINK ขางตน ดังน้ัน คําวา “กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย”  
สอดคลองกับคําวา เครือขายสังคม   
 Jeremy Boissevain ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม วาหมายถึง ความสัมพันธทาง
สังคมของบุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน25  

 องคประกอบเครือขาย โดย ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง และนายสมบูรณ สุวรรณราช ที่เสนอ
บทความเรื่อง การสรางเครือขายและการมีสวนรวม โดยกําหนดองคประกอบการของการสราง
เครือขายและการมีสวนรวมพื้นฐาน 5 องคประกอบ ไดแก   

 1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
 2. การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย 
 3. การบูรณาการและเช่ือมโยงการดําเนินการและการวัดผล 
 4. การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย 

 
23 ธเนศ ศิริกิจ, การสราง เครือขายและ การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ, (เอกสารประกอบ

บรรยาย), หนา 17. 
 

24 ปาริชาติ   สถาปตานนท และชัยวัฒน   ถิระพันธ, ส่ือสารกับสังคมเครือขาย, (กรุงเทพฯ : สถาบัน
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2546), หนา 9. 
 25 Jeremy Boissevain,  Friends of Friends, (Network, Manipulators and Coalitions. 
Oxford : Basil Blackwell,1974), p.  22. 
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 5. การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่ภาครัฐ26 

 โดยสรุป คือ -มีแผนการ -ลักษณะเครือขาย -ดําเนินการ -บริหารจัดการ และขับเคลื่อน
สรางทักษะ  ดังแผนผัง ดังน้ี 

 

 
 

แผนผัง 2.2.6:  แสดงองคประกอบเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานวัตร, 2561 

 7) ลักษณะ/รูปแบบเครือขาย 

 ลักษณะเครือขาย 

 เครือขายมีช่ือหลายช่ือ เรียกตามลักษณะอาการหรืองานที่ทํากัน หัวขอน้ีกําเปนรูปแบบ
และลักษณะ ซึ่งลักษณะเครือขาย 5 ลักษณะ ดังน้ี 

  1. เปนองคกร คือ องคกรของบุคลที่มารวมกันเพื่อกิจการที่ตนประสงคเดียวกัน  
2. เปนเวที  ทํากิจกรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
3. มีการสื่อสารที่ตอเน่ือง ไมใชแบบเฉพาะกิจ 
4. มีสมาชิก  ที่มีความรูสึกผูกพันกับโครงสรางที่พัฒนาข้ึนมารวมกันและรวมกัน

รับผิดชอบ 
5. มีสถานที่  หรือฐานอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นที่จะทําตาม

วัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไวรวมกัน27 

 26อะหมัด ยี่สุนทรง และสมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม [ออนไลน

]แหลงขอมูล>https://hasbulah.wordpress.com< (10 ม.ค.61) 

องค์ประกอบ

เครือข่าย 

กําหนด

ยทุธศาสตร์ 

กําหนด

เครือข่ายกับ

เป้าหมาย 

เช่ือมโยง

บูรณาการ 

บริหาร

เครือข่าย 

ความรู้/

ทกัษะ 
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 รูปแบบเครือขาย 

 เครือขายมีรูปแบบตามสภาพการณที่จะใหขับเคลือ่นไปสูเปาหมาย และเครือขายที่เกิดข้ึน
จากหนวยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แสดงใหเห็นถึงทุกภาคสวนมีเครือขายขับเคลื่อนองคกรเปน
เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและประเทศที่ตางกันไป ดังน้ี  

 1. เครือขายเชิงพื้นที่ (area network) 

 2. เครือขายเชิงประเด็น (issue) 

 3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที ่(working line network) 28 

 เครือขายเชิงพ้ืนท่ี (area network) 

 เครือขายเชิงพื้นที่ เปนเครือขายที่อาศัยลุมนํ้า พื้นที่จังหวัด หรือแหลงวัตถุโบราณ และอีก
แนวหน่ึง คือ พื้นที่รวมตัวกันของกลุม องคกร สถาบันเปนหลักในการทํางานรวมกัน ที่เดนชัด คือ 

เครือขายฮักนาน  คือ ช่ือเครือขายที่ใชพื้นที่จังหวัดนานเปนที่อาศัยรวมกลุมกันเพื่อ 
ทํากิจกรรมรวมกันในการรณรงคสรางเศรษฐกิจชุม กิจกรรมปลูกปา บวชตนไม รักษาแหลงนํ้าลําธาร 
กิจกรรมฮักบานเกิด กิจกรรมฝกหัดดนตรี สลอ ซอ ซึง กิจกรรมตอตานยาเสพติด มีเครือขาย
กวางไกลระดับนานาชาติ มีคณะชาวตางชาติมาศึกษาดูงานเปนประจํา ตามรายงานการวิจัยวา  
 “ฮักนาน”29  พื้นที่ศึกษาสุขภาวะดานกายของโครงการวิจัยน้ี ไดศึกษาขอมูลทางเอกสาร
ทราบวา   ริเริ่มข้ึนจากพระสงฆรูปหน่ึง นามวา พระปลัดสงวน จารุวณฺโณ  (ปจจุบันมีสมณศักด์ิที่ 
พระครูพิทักษนันทคุณ)  แปลวา ผูพิทักษเมืองนาน  เปนเจาอาวาสวัดอรัญญาวาส ตําบลในเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดนาน ในชวงทศวรรษของป 2530  เครือขายประชาชนพลเมืองของชาวบานกลุม
หน่ึงจากบานหลวง อําเภอปว ลุกข้ึนตอสูกับการบุกรุกปาอยางผิดกฎหมาย และการจาริกธรรมของ
พระครูพิทักษนันทคุณ ผูกอต้ังกลุมฮักเมืองนาน ปฐมบทของพิธีบวชปาและสืบชะตาแมนํ้า ที่
กลายเปนกุศโลบายในการจัดการปาชุมชนทั่วประเทศ ขยายเปนเครือขายที่มีโครงสรางการบริหาร
จัดการที่แบงเปน 4 ระดับ การจัดการปา กับ 5 ลักษณะการทํางาน เพื่อประสิทธิภาพในการเช่ือมโยง
การดูแลรักษาปากวา 600,000 ไร ใน 456 หมูบาน 98 ตําบล จาก 15 อําเภอ ของจังหวัดนาน  

 
27 เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญ

วิทยการพิมพ,2548), หนา 201. 
 28 อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจดัการ, หนา 84-97. 
 29 เอกสารสนเทศ, กลุมฮักเมืองนาน, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
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 เครือขายฮักนาน  เปนตนแบบของการแกปญหายาเสพติดโดยชุมชนที่นํ้าเกี๋ยน ซึ่งได
แสดงใหเห็นวา ถาชุมชนเขมแข็ง ปญหาที่หนักหนาสาหัสอยางยาเสพติดก็แกได  วันน้ีมีความพยายาม
สงเสริมใหจังหวัดนานเปนหน่ึงเปาหมายในการพัฒนาการทองเที่ยว เพราะนานร่ํารวยดวย
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนเมืองเหนือยังเห็นไดชัดเจน แตถามองไปแตขางหนา ไมเหลียวหลังสรุป
บทเรียนความลมเหลวของอดีตที่ผานมา นานก็จะถูกปูย่ีปูยําตอไป  คราวน้ีไมใชปาที่ถูกทําลาย แต
เปนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ที่มาของคุณคาดีงามน่ันเอง  

 ขอมูลดังกลาวมาขางน้ัน กลาวโดยสรุปกลุมฮักเมืองนานมีเปาหมายการดําเนินงาน
และงานหลัก  คือ 

 1. การอนุรักษปาและเพิ่มปริมาณปาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ 
 2. ฟนฟูแหลงตนน้ําและที่พักอาศัยของพืชพรรณ และสัตวปา 
 3. อนุรักษและปรับปรุงสภาพของดินใหคงสภาพสมบูรณตามธรรมชาต ิ
 4. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งแกองคกรชุมชน 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามเหมาะสม 
 6. ลดการเคล่ือนยายแรงงานจากชนบทสูเมืองหลวง 

 7. แผนงานดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ และฟนฟูส่ิงแวดลอม , ปา
ชุมชน, อนุรักษพันธุสัตวน้ํา 
         8. แผนงานพัฒนาดานการเกษตร 
         9. แผนงานดานการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน 
         10. แผนงานดานการปองกันโรคเอดสและยาเสพติด 
         11. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรม 
         12. แผนงานดานการเผยแผศาสนาและจริยธรรม 
         13. แผนงานดานเยาวชน  
         14. แผนงานดานการออมทรัพย30  

 

 เครือขายเชิงพ้ืนท่ี  ท่ีแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ คือ เครือขายท่ี
อิงคองคกรการปกครองของรัฐทํากิจกรรม ไดแก 
       -   เครือขายระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชน เครอืขายประชาคม อ.แมสอด จ.
ตาก   
     -   เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน 
       -   เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ 
       -   เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย 

 
30 พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, ศึกษาแนวคดิและกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองครวมตาม

แนวพุทธจติวิทยา, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หนา 58-59. 
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       -   เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ UNDP เปนตน 
 และเครอืขายหากการแบงพื้นที่ตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
       -   เครือขายลุมนํ้าปง 
       -   เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ 

 เครือขายเชิงประเด็น (issue  network)  

 เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรอืสถานการณที่เกิดข้ึนเปนปจจัยหลักในการรวมกลุม
องคกร โดยมองขามมิติในเชิงพื้นที ่ มุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ันๆ อยางจริงจัง และ
พัฒนาใหเกิดความรวมมอืกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของลักษณะและโครงสรางของเครอืขายเชิงประเด็น
กิจกรรม  สามารถแบงไดอยางมากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดข้ึนของฝายตางๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม ยึดติดกับพื้นทีดํ่าเนินการ  แตใชหลักของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนเปนตัวกําหนดความเปนเครือขาย  ไดแก  

 -   เครือขายปาชุมชน 
 -   เครือขายภูมปิญญาชาวบาน 
 -   เครือขายธนาคารหมูบาน 
 -   เครือขายผูสงูอายุ 
 -   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค 
 -   เครือขายสิ่งแวดลอม 
 -   เครือขายปฏิรูปการศึกษา 
 -   เครือขายสิทธิมนุษยชน 
 -   เครือขายสุขภาพ ฯลฯ 

 อีกประการหน่ึง  เครือขายรายประเด็น เปนการสรางแนวรวมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน 
สวนใหญจะเปนกิจกรรมคลายกัน อาจตางกันบางแตไมมากนัก  เครือขายประเภทน้ี จะบงช้ีถึง
กิจกรรมที่มีลักษณะการทํางานแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปญหาเดียวกันของ
ปจเจกบุคคล กลุม องคกร จึงเกิดผลกระทบเครือขายข้ึน ขณะที่โครงสรางเครือขายมีทั้งแนวด่ิง
แนวราบคืออาจจะมีกิจกรรมที่อยางเดียวกันบางตางกันบาง แตก็อาศัยซึ่งกันและกันอยางสัมพันธ เชน
เครือขายสิ่งแวดลอมในระดับประเทศทีจ่ะสนับสนุนกิจกรรมบางพื้นทีร่ะดับจังหวัดและมีการเช่ือมโยง
กับเครือขายประเด็นอื่น ๆ ก็ได ดังภาพความสัมพันธโดยพระมหาสุทิต อาภากโร ในรายงานวิจัยเรื่อง 
เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ31 ดังน้ี  
 
 

 
31อางแลว, สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนของสํานักงาน

ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, หนา 19. 
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แผนผัง 2.2.7: แสดงเครือขายแนวดิ่งและแนวราบ 
แหลงที่มา : พระมหาสุทิต อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, 2547:89 
 

 เครือขายรายประเด็นน้ี เปนลักษณะภาระงานหรือโครงการตามนโยบายและแผนงาน
พัฒนาการศึกษาของประเทศอาเซียนที่เปนการ เหลียวหลัง – มองหนา หรือ มองหนา – แลหลัง คํา
วา เหลียวหลัง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ควบคุมดูแลการศึกษาระดับพื้นฐานถึงสถานบันอุดมศึกษา
ไดวางยุทธศาสตรการศึกษาชาติแลว  สวนที่เปนการมองหนา คือ สอนใหคนในชาติจะจัดการศึกษา
อยางไรตอไปจะวางกําหนด กฎเกณฑตามยุทธศาสตรการศึกษาชาติอยางไร หรือจะปรับประยุกตให
สอดคลองกับทองถ่ินอยางไร ตามที่ยุทธศาสตรการศึกษาชาติเปดใหอนุโลมไว  ดังน้ัน ขอน้ี สรุปได 2 
ประเด็น คือ  
 1. รายประเด็นมหาวิทยาลัยเครือขาย 
 2. รายประเด็น สกอ. กับ 5 ยุทธศาสตรความพรอมสูอาเซียน 

 ประการแรก  หากมองแหลัง-มองหนา เครือขายการศึกษาในมิติแลหลังน้ี  เปนการยอน
รอยถึงอดีตหนวยงานหรือองคกรน้ัน ๆ ดําเนินการไปแลวและพัฒนาการมาถึงปจจุบัน โดยภาครัฐใช
อํานาจหนาที่แนวด่ิงในการบริหารจัดการเครือขาย สิ่งที่ตองทําในฐานะภาครัฐ คือ การวางยุทศาสตร
ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ และสรางยุทธศาสตรในฐานะแผนการพัฒนาไว ดังน้ี 

 รายประเด็นเชิงยุทธศาสตร 

 ตามที่เสนอมาแตตนวา ยุทธศาสตรยอมรวมถึง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จึงจะเขาสูตัว
ยุทธศาสตร ตามดวยกลยุทธ มาตรการ และแลวลงสูโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร น้ัน ดังน้ัน 
จึงดําเนินการตามข้ันตอนตามตัวอยางของ สกอ. ดังน้ี 

 วิสัยทัศน (Vision) “สกอ. เปนองคกรหลักที่ช้ีนําการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ใหเปนพลัง
สรางสรรคสังคมไทยอยางย่ังยืน, 
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 แผนยุทธศาสตร สกอ. (Mission) (1) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับ
ตางประเทศ (2) จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดต้ังและจัดสรร
งบประมาณอดุหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน (3) ประสานและสงเสริมการดําเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหมและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ (4) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิก
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน (5) ดําเนินการเกี่ยวกับติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมขอมูลและ
จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา (6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”32 

 ยุทธศาสตรการศึกษาของ สกอ. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกดําเนินตามวิสัยทัศนพันธกิจ โดยต้ังเปนยุทธศาสตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยไวที่ครอบคลุมการศึกษาอุดมศึกษาองครวมดวย 5 ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็น  “การสงเสรมิและพัฒนาการอุดมศึกษา”  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็น “การสงเสริมการผลิตและพฒันากําลังคน”  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็น “การสงเสริมงานวิจัยเพือ่พัฒนาประเทศ”  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็น “การพฒันาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ประเด็น “การพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อุดมศึกษา”33 

 พันธกิจ สกอ. (1) อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนัก
ในการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน (2) อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการ
อุดมศึกษาใหมีคุณภาพรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เปาหมาย สกอ. (1) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยูในระดับที่
ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน  (2) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดการเรียนการสอนที่เอื้อ 
ตอการเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 (3) สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทาง
วิชาการที่ทํารวมกับประเทศอาเซียนเพิ่มมากข้ึน ในแตละป (4) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

 32สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558–2561, (ม.ป.ป.), หนา 2-3. 
 33อางแลว, สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558–2561, หนา 5.   

                                                             

http://www.mua.go.th/vision.html%20(%E0%B8%A1.%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.
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สถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถทํางานทั้ง ในหนวยงานระหวางประเทศ บริษัทขามชาติในประเทศ 
และ/หรือประกอบการในกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน ในแตละป (5) จํานวนนักศึกษาอาเซียนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มข้ึน รอยละ 25 ตอป 

  ตัวชี้วัด สกอ. (1) คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากลของ
นักศึกษาไทยโดยเฉลียอยูในระดับทีทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น (2) จํานวน
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (3) 
จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทํารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (4) จํานวนบัณฑิตไทยทํางานใน
หนวยงานระหวางประเทศและบริษัทขามชาติในไทย และ/หรือ ประกอบการในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน  (5) จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

  อีกระดับหน่ึง สกอ. กับ 5 ยุทธศาสตรความพรอมสูอาเซียน โดย สกอ. กําหนด
ยุทธศาสตรพรอมดวยกลยุทธ มาตรการ กิจกรรมโครงการฯ เปนระดับที่มุงเนน ๆ การนําการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเขาสูอาเซียนโดยเฉพาะ เพื่อความคลองตัวตอการบริหารจัดการขับเคลื่อนใหทันโลก
ทันเหตุการณของประเทศอาเซียนดวยกัน ขอมูลจากจดหมายขาวสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(HEC Newsletter) ปที่ 2 ฉบับที่ 52 ประจําวันที่ 7 มีนาคม 255434 มีตาราง ดังน้ี   

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ (สรุป) มาตรการ(สรุป) 
กิจกรรม/โครงการ 

(สรุป) 
1. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
บัณฑิตใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับ
สากล 

1. พัฒนาสมรรถนะดาน
การใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยในระดับที่ใช
ในการทํางานได 
2. พัฒนาสมรรถนะดาน
การประกอบวิชาชีพและ
การทํางานขามวัฒนธรรม
ของบัณฑิตไทย 

1. จั ดกา ร เ รี ยนการ สอน
ภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน 
2. พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาสมาชิกอาเซียนสําหรับ
อาจารยทุกประเภทการศึกษา 
3. สนับสนุนการแลกเปล่ียน
นักศึกษาไทยกับประเทศ 
สมาชิกอาเซียนอยางตอเน่ือง 
4.สนับสนุนเวทใีหนักศึกษาของ
ประเทศอาเซียนแสดง
ความสามารถตามทักษะของตน 

1. อบรมภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติการ 
2. ค รู / นั ก ศึ ก ษ า
อาเซียน 
3.แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค รู /
นักศึกษา 
4. กิจกรรมเปดโลก
ทัศนอาเซียน 

 

  

 
34จดหมายขาวสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (HEC Newsletter), ตอนที่ 15 ยุทธศาสตร

อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558, ปที่ 2 ฉบับที่ 52  (7 มีนาคม 
2554), หนา 1-3. 
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ตาราง 2.2.2 (ตอ) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ (สรุป) มาตรการ(สรุป) 
กิจกรรม/โครงการ 

(สรุป) 
2  ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาประชาคม
อาเซียน 

1. พัฒนาอาจารยระดับ
นานาชาติ  
2. สรางองคความรูและ
น วั ต ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
อ า เ ซี ย น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา  
3. พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนระดับ
สากล  
4. พัฒนาการวิจัยสู
ความเปนมหาวิทยาลัย
สากล 

1. สรางเครือขายดานการ
วิจัยระหวางศูนยความเปน
เลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/
หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชนในประเทศและ
ในอาเซียนในสาขาท่ี
สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศและทิศทาง
ของอาเซียน 
2. สงเสริมใหมีการเผยแพร
งานวิจัยของนักวิชาการไทย
และอาเซียน 
3. สงเสริมกิจกรรมความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดม 
ศึกษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน 

1.การสรางเครือขาย
ดานการวิจัยในอาเซีย  
2.การจัดต้ังสํานักงาน
การศึกษานานาชาติ 
3. การพัฒนาหลกัสูตร
การเรียนการสอนและ
การวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน รวมถึงการ
พัฒนาสื่อการเรียนกา
สอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3.การสงเสริมบทบาท
ของอุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน 

สงเสริมบทบาทความ
เ ป น ผู นํ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่
เกี่ ยวของกับสามเสา
ห ลั ก ใ น ก า ร ส ร า ง
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสา
ดานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

1. จัดทํา Mapping 
สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักใ
สาขาที่มีความเช่ียวชาญและ
เปนความตองการของเขตพื้น
เศรษฐกิจตางๆ โดยเช่ือม
นโยบายระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยที่มีความ 
เช่ียวชาญและตอบสนอง 
ตอการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ตางๆ กับสถาบันอุดมศึกษา 
ในอาเซียน 
2. สงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจั
ใหบริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแกสถาบันอุดมศึก
ในอาเซียน 

1 .  ก า ร พั ฒน าศู น ย
ขอมูลเก่ียวกับอาเซียน
และความเคล่ือนไหว
อ่ืนๆ ทีเ ก่ียวของและ
กิจกรรมสัมพันธ 
2 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
สถาบันการศึกษาเปน
เจาภาพจัดการประชุม
วิชาการในประเด็นที่
เก่ียวของกับการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน 
3. บริการวิชาการหรือ
ฝกอบรมทางวิชาการ
และวิชาชีพแกประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ตาราง 2.2.2: แสดงยุทธศาสตรของ สกอ. กับการศึกษาอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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  ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียประประชุมคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียภายใตกรอบ
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา ครั้งที่ 1  มาแลวเมื่อ 20 มถุินายน 2551 ซึ่งการ
ประชุมครั้งน้ี ไดกําหนดกิจกรรมหลัก 5 ดานดวย ซึ่ง สองในหาที่เนนเครือขายและความรวมมือไดแก  

  1. การพัฒนาเครอืขายสถาบัน เนนกิจกรรมความรวมมือที่สงเสริมการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระหวางหนวยงานดานการศึกษา สถานศึกษาของไทยและมาเลเซีย โดยอาศัยกลไกการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา ความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย/วัฒนธรรม เปนตน 

  2. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางไทย-มาเลเซีย การสงเสริมกิจกรรมความรวมมือ
หลากหลายรูปแบบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย 

  ฝายประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานผานสื่อออนไลน
โดยการประชุมรวมระหวางไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดย 
รศ.บัณฑิต ทิพากร  เมื่อ กันยายน พ.ศ. 2559รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ  
Datuk Prof. Asma Binti Ismail Director-General, Department of Higher Education ผูแทน
กระทรวงการอุดมศึกษา เปนหัวหนาคณะ ทําการแลกเปลี่ยนนโยบายและเจรจาโครงการความ
รวมมือดานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระหวาง 2 ประเทศ มีขอตกลงจัดการโครงการ 2 โครงการ 
ไดแก  

  1. โครงการ Malaysia-Thailand Graduate Employability Enhancement 
Program ซึ่งเปนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เนนการฝกงานในสถานประกอบการ โดยนักศึกษา
ไทยที่เขารวมโครงการจะมีโอกาสในการศึกษา ทําวิจัยและฝกงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่
นักศึกษามาเลเซียที่เขารวมโครงการจะเดินทางมา เขารวมโครงการในประเทศไทย 

  2. โครงการ Task Force on Bilateral Qualifications Reference โดยทั้งสองประเทศ
ตกลงที่จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อรับรองหนวยกิตและคุณวุฒิรวมกันระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ที่ให ความสนใจ การรับรองหนวยกิตและคุณวุฒิรวมกันจะเปน
การสนับสนุนเปาหมายของ ASEAN Qualification Reference Framework และการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน35 

  โดยสรุป 2 โครงการน้ี โครงการแรก  เนนการฝกงานในสถานประกอบการ การศึกษาวิจัย 
โครงการที่ 2 คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง พ.ศ. 2562 
สกอ. กําหนดเปาหมายแลกเปลี่ยนไวการประชุมใน พ.ศ. 2560 ฝายประเทศมาเลเซียเปนเจาภาพ 

  นายกฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทย36อาจารยแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย
นเรศวรกับมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ เมืองยางกุงวา กลาววา อาจารยมาสอนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยน้ีตามโครงการแลกเปลีย่นที่ทําขอตกลง  (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย ปน้ีเปนปที่ 2 ใน
การน้ีก็มีอาจารยแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีก 4 ทาน อาจารยผูหญิง 3 ทาน ชาย 2 ทาน ซึ่งแตละทานก็มา

 35ประชาสัมพันธ สกอ.[ออนไลน ] แหลงขอมูล <http://www.moe.go.th/moe/th/news>(11 
ม.ค.61) 
 36กฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทยนาย,   อาจารยแลกเปล่ียนสอนภาษาไทย ระหวาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยยางกุง (สัมภาษณเม่ือ 16 ม.ค.61) 
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ที่น่ีไมพรอมกัน เพราะตองสับเปลี่ยนกันทานละ 1 ปบาง 2 ปบาง แตไมใหหลายปมากนัก เพื่อใหเกิด
การสรางทักษะของอาจารยคนอื่นดวย 
 เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี (working line network)  
 เครือขายชนิดน้ี  เปนเครือขายทีเ่กิดข้ึนโดยอาศัยภารกจิ/กจิกรรม  และการกอตัวของ
กลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย  ซึ่งอาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ  ภาค
ประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคกรพฒันาเอกชน  โดยเครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนน การ
ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายหลกัของหนวยงาน หรือ
โครงสรางหลักของกลุมผลประโยชน น้ันๆ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทน้ี  สําหรับ
สังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญๆ ไดแก 
  1.  เครือขายภาครัฐ เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกรอิสระของภาครฐั เชน สถาบันพระปกเกลา สภาที่ปรกึษา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เปนตน 
  2.  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู
สงออก เครือขาย SME ฯลฯ 

 3.  เครือขายองคกรพฒันาเอกชน เชน เครอืขายเพือ่นตะวันออก เครือขายองคกรพฒันา
เอกชนภาคเหนือ เครือขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม เครอืขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 
  4.  เครือขายภาคประชาชน เชนเครือขายปราชญอีสาน เครอืขายประมงพื้นบาน
เครือขายสมัชชาคนจน เปนตน 
 8) เครือขายแบบมีสวนรวม 
 สถานศึกษาทุกระดับในประเทศไทย โดย พ.ร.บ. การศึกษา 2542 กําหนดใหสวนรวมที่
ครบวงจร ลักษณะเครือขายแบบมีสวนรวมวา  “กําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคม ผูประกอบวิชาชีพครูผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนาและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องน้ี ผูวิจัยเปนคณะกรรมการผูแทนศาสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก ถือวาเปนสภาโรงเรียนเพราะมีอํานาจและหนาที่อนุมัติสรรหาผูบริหาร งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจางดวย ดังน้ัน จึงมีสวนรวมบริหารโครงการครบวงจรตามกระบวนการมีสวนของ ดร. ธเนศ  
ศิริกิจ  วา    

แผนผัง 2.2.8  แสดงกระบวนการมีสวนรวมเครือขาย 
 แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผล 
ร่วมประเมิน 

(SWOT) 
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 9) ระดับการมีสวนรวม 

 ความจริงคําวา เครือขาย ก็คือ การมีสวนรวมเชิงองคกร/พืน้ที่ที่มีโครงสรางหรือเครือขาย
ที่มนุษยสรางข้ึน มีระดับความรวมมือ โดยประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนจัดการ บรูณา
การรวมมือ ตามคําบรรยายของวิทยากร ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง และ ผอ.สมบรูณ สุวรรณราช กลาวไว 
ถึง 5 ระดับ คือ    

 1. ระดับการมสีวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (To Inform)  
 2. ระดับการมสีวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 
 3. ระดับการมสีวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท (To role ) 
 4. ระดับการมสีวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (To Collaborate) 
 5. ระดับการมสีวนรวมในระดับใหเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower)37 

 ระดับ 1 เปนลักษณะเครือขายตัวแทน (agent network) เปนระดับที่ลงทุนนอย แตใช
ความรูในการใชมันมาก  เปนชองทางการใหขอมูลขาวสารสนเทศที่รวดเร็ว เมื่อกอนน้ีตองใชชองทาง
วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ ณ ปจจุบันมีหลายชองทางมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน เชน เฟสบุค หรือ ไลน จะ
เห็นวา ในองคกรหน่ึง ๆ มีการแจงขาวสาร การนัดหมาย การตอทางการ ทางธุรกิจทางเฟสบุค หรือ 
ทางไลน ย่ิงกวาน้ันรูปแบบการใชมีแบบกลุมของทางเฟสบุคหรือไลนดวย ซึ่งใชเฉพาะกลุมของตน
เทาน้ัน ไมใชการสื่อสารที่คนไมอยูในกลุมจะรูได ซึ่งจําเปนมาก  แมคนวัย 50-60 กวาแลวก็
จําเปนตองใชชองทางน้ี เปนการปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมไดอยางดีย่ิง ไมใชใช
โทรศัพทเพียงรับสายหรืองโทรออกเทาน้ัน   
 ระดับ 2 เปนลักษณะเครือขายตรง (direct network) จากการมีสวนเพียงการ
แลกเปลี่ยนทางขอมูลสารกันเทาน้ัน พัฒนาการตอมามีตัวตนเขาไปเกี่ยวของจึงจะสัมฤทธ์ิผล ข้ันน้ีจะ
เนนใหคําปรึกษา (verbal action) เปนลักษณะเปดชองใหบุคคลเขามาใหขอมูลขอเท็จจริง ซึ่งจะมี
รายบุคคลหรือเปนกลุม เปนลักษณะประชาพิจารณ (public hearing) เปดใจรับฟงความคิดเห็น  
สํารวจความคิดเห็นจากประชาชน ปจจุบันน้ี ไมวาการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต จะ
กําหนดกระบวนการทําวิจัยไวคือ ประชาวิจารณในรูปแบบสนทนากลุม (focus group discussion)  
หากไมแลวจะเกิดปญญาตามมา แมแตรัฐบาลทหารที่มีอํานาจเด็จขาดเปนเครื่องมือก็ยังตองยอมขอ
เรียกรองของประชาชนกรณีทางการตุลากรสรางบานพักในปาแหวง บนพื้นที่ดอยสุเทพ จังหวัด
เชียงใหม ประชาชนรองเรยีนวาเปนเขตปาสงวนและหวงหามเพราะเปนพื้นที่ติดพระธาตุดอยสุเทพที่
จะแสดงความไมเคารพตอพระบรมธาตุดวย  
 ระดับ 3 พัฒนาการตอมาจากการใหคําปรกึษาเปนการใหทางกายภาพที่ประกอบดวยการ
ลงมือทํา (physical action) ดวยการเขามารับหนาที่ฝายตาง ๆ มีแผนกการเงินการบัญชี การ

 37 อะหมัด ยี่สุนทรง และ สมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม Network 

Building and Participatory, [ออนไลน] ˃https://hasbulah.wordpress.com/< (18 พ.ค.61) 

 

                                                             

https://hasbulah.wordpress.com/2010/08/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2/
https://hasbulah.wordpress.com/2010/08/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2/
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ประชาสัมพันธ  การลงทะเบียน การจัดการ เปนตน มีสมาชิกเครือขายขยายออกไปในวงกวาง เชน
เดียวกับกลุมฺฮักนาน ที่ต้ังข้ึนโดยบุคคลคือพระสงฆเพียง 1 รูป ทําหนาที่รณรงคปลูกปา บวชตนไม 
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  รักษาแหลงนํ้าลําธาร ชาวบานเห็นดีเห็นงามดวยก็มารวมเปนสมาชิก 
พัฒนาการตอมาอยากใหกลุมน้ีมีอาชีพก็สรางกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพในครัวเรือน ผลิตสินคา
พื้นบานแลวออกสูตลาดทั่วประเทศไทย จะเห็นวาเริ่มจากกลุมเล็ก ๆ ปจจุบันสูระดับโลกแลว ถือวามี
สมาชิกเครือขายทั่วโลก 
 ระดับ 4 เปนลักษณะตัวแทนภาคสวนตาง ๆ  จากการเขามามีบทบาททํางานตามที่
มอบหมายเทาน้ัน พัฒนาการตอมาเปนการรวมสรางความรวมมือเครอืขายในฐานะตัวแทน ทําให
เครือขายมีตัวแทนภาคสวนตางเปนลกัษณะการมีหุนสวนจัดการศึกษาทุกข้ันตอน จะเห็นวา พ.ร.บ. 
การศึกษา 2542 มาตรา 38 กําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนสมาคม ผูประกอบวิชาชีพครูผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนาและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 ระดับ 5 ระดับน้ีเปนระดับประชามติ ประชาชนใชอํานาจตัดสินใจ เชนเสียงประชาชนที่มี
มติตองการรถไฟความเร็วสูง ในระดับกลุมยอยก็มีพลังอํานาจเชนกัน เชนการปฏิรูปคณะสงฆโดย 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีกระบวนการใหเสนอขอปฏิรูปมาจากพระสงฆในเขตจังหวัดของ
ตน แลวพิจารณาประกอบการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ เปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน เชน มติคณะสงฆ
ระดับจังหวัดใหมีมติเห็นชอบประเด็นหามบวชแกบน หรือใหบวชอยางนอย 15 วัน เปนตน  

 10) กิจกรรมเครือขาย  

 ชีวิตของคําวา เครือขาย คือ กิจกรรม ดังน้ัน กิจกรรมสําคัญที่สุดของเครือขายทุก
ประเภท และเปนสวนประกอบของเครือขายทุกประเภท ตัวกิจกรรมหรือผลของกิจกรรมน้ัน มุงไป
เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายทุกระดับต้ังแตระดับขาวสารถึงระดับมติมวลชน นําไปสูการ
ตัดสินใจ สรางความสามัคคีในเครือขาย เปนกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มีพลังสรางมากข้ึน เปนการใช
ทรัพยากร พลังงานอยางคุมคา จะเห็นวา กิจกรรมใดเรียกรอง ๆ ในรูปแบบเครือขายรณรงค จะ
ประสบผลสําเร็จจากผูมีอํานาจติดสินใจ กรณีตัวอยาง  ความไมเปนธรรมในการใชอํานาจทาง
กฎหมายจากเจาหนาที่รฐั  การสรางโรงงานไฟฟา – โรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชน การสรางบาน
ขาราชการในปาแหวงในเขตพื้นที่เน่ืองดวยศาสนาก็ดี  
 คําวา กิจกรรม แทจริงแลวงานทุกอยางเปนกิจกรรมทั้งน้ัน บางอยางทําไปแลวตาม
ภารกิจของเครือขายน้ัน ไมไดมีขอตกลงอะไรกันเปนงานสืบเน่ือง บางอยางก็ทําขอตกลงความเขาใจ
รวมกัน Memorandum  Of Understanding (MOU)    และกิจกรรมน้ีเปนตัวเดียวกับโครงการ 
เพราะโครงการตองอระบุเปนเรื่อง ๆ ดังน้ัน กิจกรรมน้ีจึงเปนกระบวนการสรางเครือขายยอยขอหน่ึง
ในที่อยูทาย ๆ ของยุทธศาสตร ที่มีกระบวนการ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมตอเน่ืองที่มีกลไกดวย MOU  เปนเรื่องราวหรือเอกสารหรือหนังสือที่บันทึก
ขอตกลง ความเขาใจที่ตรงกัน หรือ ขอตกลงที่จะรวมมือระหวางสองฝาย โดยที่ทั้งสองฝายอาจเปน
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องคกรหน่ึง ๆ หนวยงานหน่ึง ๆ ของรัฐ หนวยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระวางรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ 
ก็ได โดยถาเปน MOU ระหวางรัฐตอรัฐ อาจจะถือวาเปนสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝาย (ถา
เขาเงื่อนไขอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969)  โดยหนังสือ MOU น้ีไมถือ
วาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผูลงนามวาจะปฏิบัติดังที่ไดระบุไว เชน 
สถาบันแหงหน่ึงในประเทศไทย ทําบันทึกความเขาใจกับสถาบันในตางประเทศเพื่อความรวมมือ  
คําไวพจนของ MOU น้ีมีคําวา“ความตกลง” (agreement) “ขอตกลง” (arrangement) “บันทึก
ความเขาใจ”“บันทึกความตกลง” (memorandum of agreement) “พิธีสาร” (protocol) 
“อนุสัญญา” (Convention) ในทางการทูตMOU ถือเปนสวนหน่ึงของ “สนธิสัญญา” (treaty) ซึ่ง 
“สนธิสัญญา” เปนคําที่มีความหมายทั่วไป โดยอาจมีช่ือเรียกที่แตกตางกันไป  และคําอื่น ๆ  เชน กฎ
บัตร (Charter) หรือปฏิญญา  (Declaration) ก็เปนลักษณะของ MOU น้ี 
 ลักษณะเดียวกับเรื่อง MOU น้ี  เมื่อกลาวถึงปฏิญญาหรือกฎบัตรแลว  สอดคลองกับคํา
วา ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) โดยอาเซียนเดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ 
"ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มแรกกอต้ังรวม 5 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ สิงคโปร เมื่อป 2510 เพื่อสงเสริมความรวมมือและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ การบริหาร
มาถึงปจจุบันน้ีมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ดังที่เคยกลาวมา 

 ดังน้ัน  จุดเริ่มตนของอาเซียนที่เปนรูปธรรมตามขอตกลงกันในช่ือของปฏิญญาบาง  
(ASEAN Declaration) กฎบัตรบาง  (ASEAN Charter) ไดสรางความเปน "ประชาคมอาเซียน" 
เกิดข้ึนภายหลังจากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช "กฎบัตรอาเซียน" 
(ASEAN Charter) จะมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญและสําคัญ คือเปนการปรับองคกรในการทํางาน
แบบ การรวมกลุมที่ม ี"กฎ" เปนฐานที่สําคัญ (Rule-Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะตองปฏิบติัตาม
พันธะขอตกลง มีการกําหนด "กลไกระงับขอพิพาท" พรอมกับสราง "อาเซียน" ใหมีสถานะเปน "นิติ
บุคคล" มีการปรับใหเปนองคกรที่มี "ประชาชน" เปนศูนยกลาง ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการ
รวมกลุมมากข้ึน ทําใหเกิด "กระบวนการตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผูนํา ซึ่งจะปรากฏเปน คณะ
มนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนข้ึนทําหนาที่เปน 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักทางดานการเมืองและ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิม่อํานาจ "สํานักเลขาธิการ" (Secretariat) และผู
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ (Secretary General) นอกจากน้ี ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ และลดชองวางระหวางสมาชิกของอาเซียนลงวัตถุประสงคที่ปรากฏในภาพน้ี 
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แผนผัง 2.2.9 แสดงการส่ือสารสารสนเทศ MOU 
แหลงที่มา : สํานักงานจัดหางานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน/พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 11) กระบวนการ/วิธีการ 
 กระบวนการ/วิธีการเครือขาย จะตางจากองคประกอบเครือขาย โดยกระบวนการ
เครือขายน้ีจะมุงเนนกลไกเครือขายที่มีลําดับเปนข้ันบันได ตองมีปจจัยภายในภายนอก ปจจัยนําเขา 
ปจจัยกระบวนการ ปจจัยผลิต ซึ่งกําหนดไว ดังน้ี 

 
แผนผัง 2.2.10 แสดงกระบวนการเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
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 ปจจัยนําเขา ใชกระบวนการความรู โดยมุงเนนความรูในการบริหารจัดการเครือขาย เริ่ม
จากการสรางยุทธศาสตรที่ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ แผนงาน กลไกระเบียบขอบังคับ กําหนด
กิจกรรมโครงการหรือการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ออกแบบไวน้ัน    
 ปจจัยกระบวนการ สืบเน่ืองจากปจจัยนําเขามาดําเนินการดวยการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว สิ่งที่ตองทําไปพรอมกันคือ การสื่อสารประชาสัมพันธ การทําสารสนเทศ การ
สรางเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวของกับเครือขาย 
 ปจจัยผลผลิต เปนผลจากปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ คือความสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน  เกิดมีงานแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันการศึกษารวมกัน เปนเครือขายหรือภาคี
เครือขายทุกระดับช้ัน ตามแนวคิด รูปแบบการจัดการศึกษาอาเซียน รายงานวิจัย วา  

 สมิทธิ์ บุญชุติมา  กําหนดกระบวนการเครือขายไว 7 ขั้นตอน คือ 

 ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความสนใจ 
 เปนการความสนใจที่นํามาจัดต้ังกลุมที่มีวัตถุประสงคใกลเคียงกัน สวนกรณีที่ไมมีกลุม

ควรชวนผูนําของกลุมที่เขมแข็งไปพูดคุยจะชวยใหเกิดการรวมกลุมใหมที่งายและเร็วข้ึน 
 ข้ันตอนที่ 2 ประชุมกลุมหรือเริ่มตนเครือขาย  
 เปนการกระตุนใหกลุมตางๆ เห็นความสําคัญและสนใจที่จะมาพบกันเพื่อใหกลุมมีโอกาส

พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากข้ึน ทําใหทราบแนวคิดซึ่งกันและกัน นอกจากน้ียังเปนการสรางความสนิท
สนม และความเปนเพื่อนระหวางกลุม 

 ข้ันตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงครวมกัน 
 จัดใหมีแผนงานของเครือขาย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนปญหาของแตละกลุม โดยใหนัก

สื่อสารประชาสัมพันธต้ังคําถามใหแกกลุม เชน วัตถุประสงคของการรวมกันน้ีคืออะไร ปญหารวมของ
สมาชิกคืออะไร และจะแกไขไดอยางไร เมื่อใด เปนตน 

 ข้ันตอนที่ 4 ทดลองทํากิจกรรมรวมกัน  
 อาจเริ่มตนจากกิจกรรมที่ไมยากเกินไป และคาดวาจะไดผลดี หลังจากทํากิจกรรมแลว

ควรจัดประชุมสรุปผลการทํากิจกรรมรวมกัน แลวตัดสินใจวามีความเปนไปไดเพียงใด การทํางาน
รวมกันกอใหเกิดประโยชนเพียงใด 

 ข้ันตอนที่ 5 สรางความชัดเจนของงานที่สมาชิกเครือขายทํารวมกัน  
 การกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนของเครือขาย คัดเลือกคณะกรรมการ ต้ังกฎกติการวมกัน 

และกําหนดชวงเวลาที่จะพบปะ หรือประชุมกัน 
 ข้ันตอนที่ 6 พัฒนาเปนองคกร โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเครือขาย 
 โดยสมาชิกเครือขายตองรวมกันตัดสนิใจวาจะใชรูปแบบองคกรอะไรทีจ่ะทาํใหการทํางาน

เกิดประสิทธิภาพ ย่ังยืนและเปนไปไดที่สุด 
 ข้ันตอนที่ 7 จัดการองคกรเครือขายดวยตนเอง 
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 โดยในข้ันน้ีนักสื่อสารอาจลดบทบาทลงได และควรตองใหการสนับสนุนองคกรที่สราง

ข้ึนมาน้ีอยางตอเน่ือง38 ดังแผนภาพ ดังน้ี 
  

 
แผนผัง 2.2.11  แสดงบทบาทกระบวนการเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 
 12) การประยุกตใช  

 การประยุกตใชเครือขาย คือการปรับใชแนวคิด หลักการ กับเครือขายพื้นที่ เครือขายเชิง
ประเด็น  ประเภทเครือขาย  ในที่น้ีกําหนดประเภทเครือขายไว วา เครือขายภาครัฐ เครือขายเอกชน 
เครือขายชุมชน เครือขายองคกร/สถาบัน เครือขายธุรกิจ/ทองเที่ยว 
 การประยุกตใชเครือขายแตละประเภท มีหลักการใชลักษณะเดียวกันคือการบริหาร
จัดการเครือขายดวยกิจกรรมรวมกัน เครือขายขางตนแยกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ เครือขาย
ภาครัฐ กับเครือขายภาคเอกชน ทั้ง 2 ลักษณะน้ีมีความแตกกันในแงความรวดเร็ว โดยการบริหาร
เครือขายภาครัฐจะบริหารแนวด่ิง โดยจะมีคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงลงมาสูภาคปฏิบัติ การ
ดําเนินงานน้ีจะใชเวลานานตามระบบงานที่มีหลายแผนก จะสั่งงานขามข้ันตอนไปไมได สวน
ภาคเอกชนน้ัน จะบริหารจัดการแนวนอน ซึ่งจะมีข้ึนตอนนอยลง ใชเวลานอยลง งานรวดเร็วข้ึน  
 การบริหารเครือขายที่ย่ังยืน มั่นคง ตองมียุทธศาสตร ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ 
แผนงาน มีกิจกรรมโครงการ  มีองคประกอบเครือขายตามที่กลาวไวขางตน มีการขยายเครือขายดวย
การเพิ่มสมาชิก  เพิ่มกิจกรรมโครงการใหมากข้ึน มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของเครือขายอยูเสมอ มี
ความสําคัญกับสถาบันการศึกษา เครือขายรณรงค เครือขายการทองเที่ยวทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน 
ดังแผนผัง ดังน้ี 

 38พีรธร บุณยรัตพันธุ และคณะ, กระบวนการพัฒนาเครือขายอยางยั่งยืน, [ออนไลน] แหลงขอมูล 

>google: borc.anamai.moph.go.th˃ (14 พ.ค.61)  
 

1.สํารวจความ

สนใจ 
2. ประชุมกลุม่ 

3. กําหนด

วตัถุประสงค์

ร่วมกนั 

6. คณะกรรมการ/

สมาชิกเครือขาย 

5. สรางความจัด

เจนงานที่ทํา

รวมกัน 

4. ทดลองทํา

กิจกรรมร่วมกนั 

7. จดัการองค์กร 
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แผนผัง 2.2.12  แสดงการประยุกตใชเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
  
 13) เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  

ประเทศไทยเปนที่ต้ังสํางานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN  
Secretariat) ต้ังอยูที่จุฬาลงกรณมหาวทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เขาเปนสมาชิก มี 5 สถาบัน 
คือ (1)  มหาวิทยาลัยมหิดล  (2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3)  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม                
(4) มหาวิทยาลัยบูรพา (5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

 เครือขายมหาวิทยาลัย เปนเครือขายการศึกษาที่เนนเครือขายระดับอุดมศึกษา ต้ังข้ึนเมื่อ 

พฤศจิกายน 2538/1995 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4  มีเปาหมายที่จะสรางอัตลักษณ

อาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของเครือขาย  เปนความรวมมือของ

สถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 

ระยะแรกมี 13 สถาบัน ตอมาไดขยายความรวมมือระหวางอาเซียนเพิ่มมากข้ึนทําใหสมาชิกของ

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจํานวนเปน 29  สถาบัน โดยมีการลงนามความตกลง (MOU) เพื่อ

การจัดต้ังเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนข้ึน 2 ฉบับครับ ไดแก  (1) กฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัย

อาเซียน (Charter of The ASEAN University Network) (2) ขอตกลงรวมในการจัดต้ังเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (Agreement on the Establishment of the ASEAN University 

Network) อยูภายใตเสาหลักอาเซียนเสาที่ 3 คือ เสาสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural Pillar) มี

ความสําคัญตามวัตถุประสงค 5 เรื่อง ดังน้ี  

1. การสงเสริมการสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน 

2. การเพิ่มการเขาถึงคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยม 
3. การเพิ่มคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนา

วิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทเครือข่าย 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ชุมชน 

องคกร/สถาบัน 

ธุรกิจ 

การทองเที่ยว 

ผลการประยุกต 

ขยายเครือขาย 

เพิ่มสมาชิก 

แลกเปล่ียนบุคลากร 

มีอํานาจตอรอง 

มีบทบาทเพิ่ม 

ประยุกต 
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4. การสรางความเขมแข็งใหกับการเคลื่อนยายพรมแดนและความเปนสากลของการศึกษา 
5. การใหการสนับสนุน สงเสริมแกภาคสวนงานอื่น ๆ39 

 คณะสื ่อส ารมวล  มหาวิท ยาลัย เ ช ีย ง ใหม  กล า วถ ึง  ความสัมพันธ ร ะหวา ง
อุดมศึกษาไทยกับ เคร ือขายมหาวิทยาลัยอา เซียนและอาเซียน  วา  อุดมศึกษาไทยมี
ความสัมพันธกับเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนในหลายดาน ไดแก การดําเนินการในการเขาถึงขอมูล
ดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอาเซียน (1) การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนใหถึงแกน
ตอคณาจารย ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา (2) การสรางความตระหนักในบทบาทหนาที่และความ
รวมมือในความเปนอาเซียน (3) การเตรียมการกําหนดบทบาทหนาที่และกิจกรรมในดานการศึกษา 
วิจัย บริหาร วิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (4) การดําเนินการตามแผนและกิจกรรมความ
รวมมือของสมาชิกและสมาชิกเครือขายสมทบ นอกจากน้ีเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนยังรวมมือกับ
ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียเพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก
นักศึกษาในประเทศอาเซียนเพื่อไปเรียนในประเทศอื่นๆ เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน และประเทศ
เกาหลี ในช่ือทุน "AUN Scholarship" อีกดวย 

 นอกจากเครือขายตามวัตถุประสงคขางตนน้ีแลว ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ คือ (1) การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ (2) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (3) การอบรมและการพัฒนาขีด
ความสามารถความรวมมือดานงานวิจัย  สําหรับประเทศไทยถือเปนกลไกใชประโยชนมากในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและวัฒนธรรม ความสํานึกใน
อาเซียน  ในการน้ี เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนสามารถเปนกลไกที่ประเทศไทยใชประโยชนไดใน
ระยะขางหนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยเฉพาะดานการพัฒนาภาษา การ อันจะ
สงผลใหประเทศไทยเพิ่มระดับศักยภาพของบุคลากรอาเซียนสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคไดอยาง
ย่ังยืนตอไป  ดังมีรายช่ือเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดังน้ี 

มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน ประเทไทย 5 แหง 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน เมียนมา 3 แหง 
 มหาวิทยาลัยยางกุง  มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย  สถาบันเศรษฐศาสตรยางกุง  
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน ฟลิปปนส 3 แหง 
 มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University มหาวิทยาลยั De La Salle    
 มหาวิทยาลัยฟลปิปนส  
 
 

 39 รูจัก "เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน"  (ASEAN University Network), [ออนไลน] แหลงขอมูล 
www///th.interscholarship.com/chanitsiree/707 (26 พ.ค.61) 
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มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน กัมพูชา 2 แหง 
 มหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ มหาวิทยาลัยภูมินทรนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน บรูไน 1 แหง 
 มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารสุซาลาม (University Brunei Darussalam) 
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน มาเลเซยี 5 แหง 

 มหาวิทยาลัยมาลายา  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรแหงมาเลเซีย มหาวิทยาลัยแหงชาติ 
 มาเลเซีย มหาวิทยาลัยอุตรา มาเลเซีย มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย  

มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน ลาว 1 แหง  
 มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos) 
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน เวียดนาม 3 แหง 
 มหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห มหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม ฮานอย 
 มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) 
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน สิงคโปร 3 แหง 
 มหาวิทยาลัยการจัดการแหงสิงคโปร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  
 มหาวิทยาลัยแหงชาติสงิคโปร  
มหาวิทยาลยัเครือขายอาเซียน อินโดนีเซีย 4 แหง 
 มหาวิทยาลัยแหงอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยกัดจาห มาดา   สถาบันเทคโนโลยีบันดุง  
 มหาวิทยาลัยแอรลังกา (University Airlangga) 

สรุปทายเรื่อง 
 เครือขาย คือการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกรในพื้นที่ ลุมนํ้า  แหลง 

เรียนรูที่มีช่ืออื่น ๆ  เกิดข้ึนจากความจําเปนในการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู มาจากโครงสรางการบริหารจัดการขององคกรที่กําหนดบทบาทหนาที่ดานภายในและ
ตางประเทศ ที่ สําคัญคือการกําหนดไว เปนยุทธศาสตรหรือนโยบายการพัฒนาประเทศ 
พระราชบัญญัติการศึกษา มีความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนบุคลการการศึกษา มีประเภทหรือแบบ
เครือขายที่เปนพื้นที่ รายประเด็น เครือขายหนาที่ตามโครงสราง มีทั้งเครือขายภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
การศึกษา ธุรกิจ มีองคประกอบหลัก ๆ (1) การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน  (2) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (3) มีความสนใจหรือมี ผลประโยชนรวมกัน  (4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย 
(5) มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน  
มีแนวทางการมีสวนรวมโดยตัวแทนองคกรตาง ๆ เปนคณะกรรมการ โดยมีระดับการมีสวน คือ              
(1) ระดับสื่อสาร (2)  ระดับเจรจาหารอื (3) ระดับรวมปฏิบัติงาน (4) ระดับมีหุนสวน (5) ระดับเขามา
มีบทบาท มีกิจกรรมคือหัวใจขับเคลื่อนเครือขายใหมีชีวิตดําเนินการไปได เครือขายมีลักษณะเปน
องคกร เวที สื่อสาร สมาชิก หรือสถานที่  มีกระบวนการหลัก ๆ คือ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ 
ปจจัยผลิต กระบวนการแตสําคัญ คือ สํารวจความสนใจ ประชุมกลุม กําหนดวัตถุประสงค ทดลองทํา
กิจกรรม ทําความชัดเจน ต้ังกรรมการและจัดการองคกร ประยุกตใชดวยหลักการกําหนดยุทธศาสตร 
ตัวอยางมหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียนทีต้ั่งข้ึนตามวัตถุประสงคจากกฎบัตรอาเซยีน และขอตกลงการ
จัดต้ังซึ่งมีภารกิจอื่น ๆ รวมดวย  
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2.3 แนวคดิการเสริมสรางเครือขายประชาคมอาเซียน 
 
 ประเด็นแนวคิดเครือขายการศึกษาอาเซียน เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษา
ประชาคมอาเซียนน้ี  ตอบโจทยตามวัตถุประสงคขอ 3 คือศึกษาการเสริมสรางเครือขายทาง
การศึกษาประชาคมอาเซียน ผูวิจัยมีกรอบในการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 1) ที่มาของการเสริมสรางเครือขาย 
 2) ความหมายการเสริมสรางเครอืขาย 
 3) หลักการสําคัญการเสริมสรางเครือขาย 
 4) ประเภท/องคประกอบการเสรมิสรางเครือขาย 
 5) กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขาย 
 6) การทํางานแบบการเสริมสรางเครือขาย  
 7) หนวยงานที่รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขาย 
 8) ระบบการประเมินผลการเสริมสรางเครือขาย 
 9) ประยุกตใชการเสริมสรางเครือขาย  
 10) การบริหารจัดการเครือขาย   
 11) องคคุณของผูปบริหารจัดการเครือขายตามการบริหารทั่วไป 
 12) กระบวนการจัดการเครือขาย 
 13) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขาย 
 14) การสรางเครือขายและการมีสวนรวมทางดานการจัดการศึกษา 
 15) ระดับการสรางเครือขาย   
 16) องคประกอบของการสรางเครือขายและการมสีวนรวม 

 
 1) ที่มาของการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 

 เครือขายทุกประเภท เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแลวพัฒนาการจาก
รายบุคคลไปสูเครือขายระดับองคกร ตามแนวคิดในนิยามเครือขายของ Burke, Adam   วา “เพื่อเปน
ศูนยรวมของการสนับสนุนเพื่อใหเกิดประโยชนจากการมีประสบการณแตกตางกัน เพื่อเปนชองทาง
สําหรับแหลงทุน เครือขายเปนเวทีในการเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ”1   เรื่องน้ี
เครือขายมลีักษณะหรือรูปแบบเครือขายเชิงพื้นที่ เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม และ เครือขายแบง
ตามโครงสรางหนาที่ จึงมีจุดตางที่มาไมเหมือนกัน ที่มาของเครือขายเชิงพื้นที่มาจากปรากฏการณที่มี
อยูในพื้นที่น้ัน ๆ เชน บอเกลือสินเธาวอําเภอชาติตระการ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บอนํ้า

 
1
 Burke, Adam,  Communications & Development : a practical guide,  (London : 

Social  Development Division Department for International Development, 1999), p76-79. 
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รอน จังหวัดนาน บอนํ้ารอนกําแพงเพชร บอนํ้ารอนสุราษฏรธานี โดยคิดขามตัวบุคคลไปแมมีคน
บริหารจัดการก็ตาม  บางครั้งตัวบุคคลก็ถูกต้ังเปนตัวแทนจังหวัด โดยการเรียกขานกันวา หลวงพอ
พิษณุโลก หมายถึงพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่
ประดิษฐานองคพระพุทธชินราช หลวงพอสุรินทร หมายถึงพระธรรมโมลี (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) เจา
อาวาสวัดศาลาลอย  
 เครือขายเกิดข้ึนไดอยางไร คําถามน้ีไมแปลกที่ถามวา ทําไมจึงการติดตอ เจรจาคาขายกัน 
ทําไมกลุมประเทศยุโรปจึงต้ังเปนกลุม (Group=G) 7 บาง  หรือ G 8-10 บาง ก็เพื่อประโยชนในการ
ติดตอคาขายหรือพัฒนาศักยภาพคนรวมกันน่ันเอง เปนกําลังในการตอรองทางเมือง การคา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ปองกันภัยสงคราม ปองกันการเอารัดเอาเปรียบตาง ๆ  
 คําวา ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ถือวาเปนเครือขายขนาดใหญมี
สวนประกอบดวยคือประเทศ 10 ประเทศ เปนเครือขายระหวางกันและเปนเครือขายตอกลุมโลก
ยุโรป เครือขายน้ี เกดิจากการรวมกลุมประเทศจาก 5 ประเทศเปน 10 ประเทศ เรียกวากลุมประเทศ
อาเซียนโดยถือเปนเสาหลัก 3 เสาหลัก คือ เสาเศรษฐกิจ เสาการเมืองความมั่น และเสาสังคม-
วัฒนธรรมรวมถึงการศึกษา  โดยขอตกลงรวมกันที่ช่ือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
พ.ศ. 2510 เพื่อสงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ การบริหาร 

 เครือขายขนาดใหญน้ี  จุดเริ่มตนของอาเซียนที่เปนรูปธรรมไดสรางความเปน "ประชาคม
อาเซียน" ในคราวประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช "กฎบัตรอาเซียน" (ASEAN 
Charter) จะมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญและสําคัญ คือเปนการปรับองคกรในการทํางานแบบ การ
รวมกลุมที่มี "กฎ" เปนฐานที่สําคัญ (Rule-Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะตองปฏิบัติตามพันธะ
ขอตกลง มีการกําหนด "กลไกระงับขอพิพาท" พรอมกับสราง "อาเซียน" ใหมีสถานะเปน "นิติบุคคล" 
มีการปรับใหเปนองคกรที่มี "ประชาชน" เปนศูนยกลาง ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุมมาก
ข้ึน ทําใหเกิด "กระบวนการตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผูนํา ซึ่งจะปรากฏเปน คณะมนตรี หรือ 
(Councils) ของอาเซียนข้ึนทําหนาที่เปน 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักทางดานการเมืองและความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิ่มอํานาจ "สํานักเลขาธิการ" (Secretariat) และผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ (Secretary General) นอกจากน้ี ประชาคมอาเซียนยังมีการจดัสรรงบประมาณที่
เพียงพอ และลดชองวางระหวางสมาชิกของอาเซียนลงตามวัตถุประสงคที่ปรากฏ2 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที- 6 (พ.ศ. 2530-2534) เกิดกลุมการคาตาง ๆ 

มากข้ึน  เชน กลุม  APEC (เขตการคาเสรีกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก) กลุม ASEM (กลุมความ
รวมมือประเทศยุโรปและเอเชีย) กลุม ASEAN ที่ต้ัง FTA (เขตการคาเสรีอาเซียน) เพื่อสงเสริมการคา 
การลงทุน องคกร WTO (องคกรการคาโลก) จากการที่ไทยมีแผนยุทธศาสตรการคาที่วา  “เปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคา”   

 
2กฎบัตรอาเซียน, [ออนไลน] แหลงอางอิง >ttp://www.thaingo.org/writer/view. 

< (25 ม.ค.61) 
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 พัฒนาการดานเครือขายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที- 6 เช่ือมโยงมาถึงภาค

ประชาชนของไทย ตามรายงานจะเห็นวา “สวนภาคประชาชนในชนบทมีการต่ืนตัวในการรักษา
ปกปองและรักษาสทิธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยมีการรวมตัวกัน
เปนเครือขายทั้งเชิงพื้นที ่เชน เครือขายกลุมฮักเมืองนานและเครือขายเชิงประเด็น เชน เครือขายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดิน-น นํ้าปา เกษตร สลัม หมอพื้นบาน และเริม่มีการเช่ือมโยง 
ประเด็นปญหาในระดับชุมชนเขากับปญหาของประเทศ และกระแสทุนนิยมโลก โดยลักษณะการ
รวมตัวขององคกรชุมชน/เครือขายภาคประชาชน  ชวงน้ีเปนองคกรที่ขยายใหญข้ึนมีการเช่ือมโยงกับ
ภาคีตาง ๆ และมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนย่ิงข้ึน”3 

 2) ความหมายการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 

 การเสริมสรางเครือขาย แยกได 2 นัย คือ เสริม กับ สราง คําวา เสริม หมายถึงเสริม
เครือขายที่มีอยูแลวใหสมบรูณมากข้ึน มีอุปกรณ อาคาร สถานที่เพียงพอ คําวา สราง หมายถึงการทํา
ข้ึนใหม เปดพื้นที่ใหม ไดเครือขายมากข้ึน แต ที่น้ีใหเปนคําเดียวกัน โดยหมายถึงหนวยงานสงเสริม
สนับสนุนการสรางเครอืขาย หรือใหมีการเปดโลกแหงเครอืขายมากข้ึนน่ีเอง สอดคลองกับแนวคิดของ 

Adam Burke วา การเสริมสรางเครือขายน้ันมีเปาหมายโดยสรุป 2 ประการ  คือ          

 (1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน   
 (2) เพื่อเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน4 

 ขอ (1) เปนการเสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหมีโครงสรางการบริหารจัดการ มีพื้นที่ 
มีอาคาร มีวัสดุอุปกรณ มีบุคลากร มีเครื่องมือสื่อสารที่เพียงพอสามารถรองรับภาระงานไดดี มี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเสรมิสรางอํานาจแกประชาชน คือ เปดชองทางใหประชาชน ชุมชนที่
เกี่ยวของมีสิทธิ มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน เปดสัมมนาฟงความคิดเห็นสังคมน้ันวา
เปนอยางไร  มีความจําเปน ตองการมากนอยเพียงไร มีผลดีผลเสียอยางไร มีความคุมทุน คุมคาเวลา 
เงิน และจะกอใหเกิดมลพิษหรือไมกับโครงการสําคัญที่รัฐหรือ อบ.ต. อบ.จ. จะสรางข้ึน ณ ปจจุบันน้ี 
หนวยงานทางการทุกระดับจะสรางอะไร แมจะเปนสาธารณูปโภคที่จําเปน ก็ตองทําการประชา
พิจารณ เพื่อรับทราบความตองการของชาวบานกอน  แมแตสรางสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมะใน
ชุมชน ก็ตองทําประชาพิจารณดวย  

 
3 อางแลว, สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสํานักงาน

ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, หนา 80. 
 4

 อางแลว, Burke, Adam,  Communications & Development : a practical guide,   
p76-79. 
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 ขอ (2) คํานิยามเครือขายของ Burke, Adam คือ เปนหนวยงานบริการประชาชน เปน
อีกมิติหน่ึง สวนใหญจะไมคอยไดใชคําน้ี จะใชในกรณีที่จะไดอะไรจากเครือขาย มิติหน่ึงของการสราง
เครือขายก็เพื่อให คือใหความชวยเหนือดานอาหาร ยา เครื่องนุงหม หรือยุทโธปกรณปองกันประเทศ 
ตามที่ศึกษามา การที่ประเทศใด ๆ จะใหความชวยเหลืออะไร ตองคํานึงประเทศภาคีสมาชิกกอน ย่ิง
ถาไดทําขอตกลงรวมกันดวยก็ย่ิงรวดเร็วข้ึน เชน ใหความชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยสึนามิ อาจ
รวดเร็วทันใจภายในสามวันก็ได เพราะประเทศภาคีมีอยูในทะเบียนโปรแกรมแลว ก็ไมตองไปสอบ
ประวัติอะไรใหยุงยาก 
 

 3) หลักการสําคัญการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 
 หลักการสําคัญในการเสริมสรางเครอืขายขอน้ีใหนําหนักลงตรงที่ความจําเปนที่ตองมี ตอง
สราง  เพราะภาระงานเรียกหาการมเีครือขาย ก็แสดงวา เครือขายน้ันมีข้ึนภาระงานของคนตามอาชีพ
ตาง ๆ ถึงนิยามเครือขายวา เปนเครือขายในภาระงานลักษณะเดียวกัน เชน เครือขายสถานบัน
การศึกษา ก็จะทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา มีการแปลกเปลี่ยนบุคลาการทางการศึกษาตามสายงาน
ของเครือขายน้ัน ๆ  
   หลักการสําคัญของการเสริมสรางเครือขาย คือการสรางความสัมพันธ (connection) 
กับบุคคล องคกร  หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  โดยการการติดตอและสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและรวมมือทํากิจกรรมกันดวยความสมัครใจ ในทัศนะของพอล สตารกี้ 
(Paul Starkey) กลาววา “การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกใน
เครือขายมีความสัมพันธฉันทเพื่อนที่ตางกันก็มีความเปนอิสระ มากกวาทําใหเกิดการคบคาสมาคม
แบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบการติดตอเผยแพรขาวสารแบบทาง
เดียว เชน การถายทอดขาวสารทางสื่อสารมวลชน การสงนิตยสารจดหมายขาวใหกับสมาชิกเทาน้ัน 
เหลาน้ีไมใชเครือขาย แมเครื่องมือสื่อสารมวลชนอาจนํามาใชในเครือขายได แตการใชเครื่องมือ
เหลาน้ีเพียงอยางเดียวไมสามารถเรียกไดวาเปนการสรางเครือขายดังน้ัน เครือขายจึงไมใชการสง
จดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายช่ือเทาน้ัน แตตองมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน”ที่
สําคัญคือ ตองมีกิจกรรมดวยเสมอ  เรื่องน้ี มีกระบวนการสรางอยูหลายทฤษฎี มีทฤษฎีที่นาสนใจ 
สอดคลองกับการวิจัยน้ี คือ หัวขอ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม Network Building and 
Participatory ซึ่งธรรมดาเครือขายน้ัน ในตัวมันเองตองมีการประสานสัมพันธระหวางบุคคล แต
บุคคลน้ัน ตองมีหนวยงานสังกัดหรือพื้นที่ที่ตนประกอบอาชีพอยูเพื่อใหเกิดความเช่ือถือ ติดตามได มี
ความเสี่ยงนอยสุด ดวยหลักการสรางเครือขาย 4 ประการน้ี คือ 

 1. สรางยุทธศาสตร กระบวนการเริ่มประสานเครอืขาย (Initiation Process)  
 2. เคลื่อนไหว สรางการทํางานอยางสม่ําเสมอ (Social Movement/Sustainability)  
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 3. ปรับปรงุ พัฒนากระบวนการทํางานและเครือขาย (Development)  
 4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหารและผูปฏิบัติ (Idea Change) 5 

 เครือขายลกัษณะรายประเด็น จึงมกีระบวนการดําเนินงานผานระบบเครอืขายหรอื
รูปแบบเครือขาย ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 กระบวนการที่ 1 เริม่ตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร ดวยการสรางวิสัยทัศน พันธกิจ 
กําหนดกลยุทธ กําหนดมาตรการ และกําหนดโครงการ/กจิกรรม  
 กระบวนการที่ 2 มีความเคลื่อนไหวดวยการทํางานอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํา
กิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ  
 กระบวนการที่ 3 ปรับปรุงเครือขายใหทนัโลกทันเหตุการณไปพรอม ๆ กับขยายเครือขาย
ใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท หรือถ่ินทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ สุเหรา ดวยวิธีการวิจัยเชิงพื้นที่
และรายประเด็น 
 กระบวนการที่ 4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติการทุกระดับ กระตุนใหมี
แรงผลักดันขับเคลื่อนทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทําดวยมือ (Manual 
working) สูการทํางานสมัยใหม ดวยโลกดิจิตอล (Digital Working) สรางจูงใจ (passion) ใหยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีโลกทัศนกวางไกลดวยการทําขอตกลง (MOU) รวมกันดานศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ One Belt One Road บนเสนทางสายไหมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีนดังแผนผัง ดังน้ี 

 
แผนผัง 2.3.1 : แสดงหลักการสรางเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 

 5อะหมัด ยี่สุนทรง และ สมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม(Network 

Building and Participatory), [ออนไลน]แหลงขอมูล >https://hasbulah.wordpress.com<(25 ม.ค.61) 

ยุทธศาสตร 
• วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

กิจกรรม/โครงการ 

 

เคลื่อนไหว 

 

• เคล่ือนไหวอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํา

กิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ  มาตรการ  

ปรับปรุง 

• ใหทันโลก เหตุการณ ครอบคลุม

พื้นที่เมือง ชนบท โบสถ ศาสน

สถาน  

ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ 

̇̇*ตกปลานอกบาน ประสานสบิทศิ ผูกมติร

ทั่วหลา บริหารปญญา สาลิกาปอนเหย่ือ 
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 ความขางตนโดยสรุป คือ -มีแผนการ -เคลื่อนไหว -ปรับปรุง -เปลี่ยนแนวคิดบริหาร
จัดการและสรางทักษะ  ในการน้ี บทความเรื่องการสรางเครือขายและการมีสวนรวมโดยนายอะหมัด 
ย่ีสุนทรง และนายสมบูรณ สุวรรณราช วิทยากรไดกําหนดหลักการสรางเครือขายไว 4 ข้ันตอนหลัก ๆ  
เรียกเปนคํายอ วา เช่ือมโยง ประเมินคา ดําเนินการ และติดตาม ดังน้ี  

 1. เช่ือมโยงในภาระงานที่ดําเนินการอยู  
 2. ประเมินความพรอมของเครือขาย  
 3. ดําเนินงานปฏิบัติการดวยเครือขาย  
 4. ตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย6 

 ในเรื่ององคประกอบการสรางเครือขายน้ี จะนําไปสรางเปนกระบวนการเพื่อสราง
เครือขายในบทที่ 4 ในงานวิจัยน้ี เพื่อใหสอดคลองกับสามเสาหลักแหงประชาคมอาเซียน คือ เสาหลัก
ทางความมั่นคง เสาหลักทางเศรษฐกิจ และเสาหลักทางสังคม-วัฒนธรรม  สองเสาแรกไดกลาวมาใน
บทที่ 1รวมถึงบทอื่น ๆ ไดกลาวถึงบางแตไมเนน ในสวนน้ี จะกลาวเฉพาะเสาหลักทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) เปนการเช่ือมโยงทุกบท
ของวิจัยนําสูการสรางกระบวนการเครือขายทางการศึกษาและเปนฐานขอมูลการวิจัยน้ีตอไปตามที่ 
ดร.ชูพงษ รัตนโชติ กลาววา “เครือขายคือการเช่ือมโยงขอมูลเพื่อภาระงานเดียวกัน”7 

  
 4) องคประกอบการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 

 ประเภทของเครือขายตามทีก่ลาวแลวตนวามีเครือขายภาครฐั ภาคเอกชน หรือชุมชน 
ธุรกิจ มีเครือขายรายบุคคล ถึง องคกร ณ ที่น้ีจะกลาวถึงองคประกอบองคประกอบหลักของเครือขาย 
7 องคประกอบ คือ 

 1. การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
 2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
 3. มีความสนใจหรือมผีลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 
 4. การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 
 5. มีการเสรมิสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
 6. มีการเกื้อหนุนพึง่พากัน (interdependent) 
 7. มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)8 

  

 
6
อ้างแล้ว, อะหมัด ยี่สุนทรง และสมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม  

(10 ม.ค.61) 
 7ภาคีเครือขายทางการศึกษามหาวิทยาลัยฟลิปปนส, (14 มี.ค.61) 

 
8
 อางแลว, อะหมัด ยี่สุนทรง และ สมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม, <  

(18 พ.ค.61) 

                                                             

https://hasbulah.wordpress.com/2010/08/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2/
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 ความขางตนน้ี มีคําอธิบายของเกรียงศักด์ิ   เจรญิวงศศักด์ิ  มีขอสรปุ ดังน้ี 
 องคประกอบ 1 กลาวคือ มีแนวคิด มีประเด็นปญหาและสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน 
 องคประกอบ 2 กลาวคือ มองภาพอนาคตรวมกัน มีทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน 
รวมพลังที่จะขับเคลื่อนอยางเปนเอกภาพ 
 องคประกอบ 3 กลาวคือ การรวมกันบนฐานของประโยชนรวมกันทั้งที่เปนตัวเงินและมิใช
ตัวเงิน เชนเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับในสังคม ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความสุขพึงพอใจ 
 องคประกอบ 4 กลาวคือ ความเทาเทียมของสมาชิกเครือขาย ในฐานะของ “หุนสวน 
(partner)” ของเครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) ที่เทาเทียมกัน
แทนความสัมพันธในแนวด่ิง (vertical relationship) เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับชุมชนทองถ่ิน
หนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขายมิใช
การวางตัวเปนเจานายเหนือประชาชน 
 องคประกอบ 5 กลาวคือ การเสริมสรางจุดออนและพัฒนาจุดแข็งของเครือขายโดยถือ
หลักวิน ๆ (win win) ถาเขาไดเราก็ได เกิดการพึ่งพา ขับเคลื่อนวงลอใหไปทิศทางเดียวกัน ไมใชถวง
กันอยู 
 องคประกอบ 6 กลาวคือ ถือคติที่วา นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา ทรัพยากร กองทุน ความรู 
กําลังตองไปดวย เชนมนุษยเราแมมีปจจัย 4 ครบถวน แตก็ใชวาจะสมบูรณในตัวเอง มีเงินก็ใชวา จะ
ซื้อไดทุกอยาง แมเราเปนผูอํานวยการ แตก็ตองพึ่งนักการภารโรงเปดประตูสํานักงานให  
 องคประกอบ 7 กลาวคือ สมาชิกในเครือขายทํากิจกรรมรวมกันในหลายลักษณะหลาย
ระดับ ไมใชแตการการเขียนหรือการพบปะพูดคุยเทาน้ัน แตมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน 
แลกเปลี่ยนวิชาการ บุคลากร หรือแมแตวัสดุอุปกรณก็รวมกันใชได9 

 อีกทานองคประกอบหน่ึงของเครือขาย ซึ่งครอบคลมุทีล่ะเอยีดกวาที่กลาวไว  5 
องคประกอบใน 8 องคประกอบน้ี และถือวาเปนเครือขายสงัคม ดังแผนผัง ดังน้ี 
 

 
9เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขายกลยุทธ : สําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, อางจาก รายงานการวิจัย  ไพฑูรย นิยมนาและคณะ,  โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายกองทุน
สวัสดิการสังคม  ระดับอําเภอ  กรณีศึกษาอําเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ, 2552, หนา 12 . 
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แผนผัง 2.3.2 : แสดงองคประกอบเครือขายทางสังคม 
แหลงที่มา : https://www.google.com/:พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 

 นอกจากน้ี วิทยากรทั้ง 2 ทาน ไดต้ังองคประกอบการของการสรางเครือขายทางสังคมไว 
5 ประการ ไดแก   

 1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
 2. การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย 
 3. การบูรณาการและเช่ือมโยงการดําเนินการและการวัดผล 
 4. การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย 
 5. การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่ภาครัฐ10 

 โดยสรุป คือ -มีแผนการ -ลักษณะเครือขาย -ดําเนินการ -บริหารจัดการ และขับเคลื่อน
สรางทักษะ  ดังแผนผัง ดังน้ี 

 
10อะหมัด ยี่สุนทรง และสมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม [ออนไลน

]แหลงขอมูล>https://hasbulah.wordpress.com< (10 ม.ค.61) 
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แผนผัง 2.3.3 แสดงองคประกอบเครือขายสงัคม 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 ขอ 1 สรางยุทธศาสตรที่มีสวนประกอบ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ มาตรการ 

กิจกรรมโครงการ แลวดําเนินการดวยการเช่ือมโยงเครือขาย ประเมินความพรอมของเครือขาย  
ดําเนินงานปฏิบัติการดวยเครือขาย และการตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย 

 ขอ 2 กําหนดขนาด ทิศทาง ภาระงานตามเปาหมายของเครือขายแตละประเภท เชน
เครือขายภาครัฐที่อิงอาศัยหนวยงานของรัฐหรือดําเนินการในนามหนวยงานภาครัฐน้ัน ๆ เชน 
เครือขายประชาคม อ.แมสอด จ.ตาก   เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน 
เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ ระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธ
เกษตรกรแหงประเทศไทย เครือขายภาคเอกชน เชน  มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว (กศข.)  
เครือขายพัฒนางานผูสูงอายุ  

 ขอ 3 การวัดผลสมัฤทธ์ิของเครือขายวามีการดําเนินงานไปอยางไร มีปญหาอะไร จะแกไข
อยางไร อัตราผลสัมฤทธ์ิของงานที่ดําเนินอยูแลวมีมากกวาทีไ่มสัมฤทธ์ิผลอยางไร  

 ขอ 4-5 การประยุกตใช IT รวมถึงการพฒันาความรูทกัษะเจาหนาที่ เปนยุทธศาสตรหน่ึง
ที่สําคัญ เครือขายที่เกิดข้ึนจากการสรางข้ึนเปนสิ่งจําเปนที่ย่ิงกวาน้ัน ความรู ทักษะจะตองใหศึกษา
เรียนรูใหอยูในระดับผูใช (user) ถาเปนไปไดพัฒนาใหอยูในระดับ programmer พรอมตองคิดอยู
เสมอวา ตองรองรบั IT ของโลกยุค 4.0 ดวย 

 

องค์ประกอบ

เครือข่าย 

กําหนด

ยทุธศาสตร์ 

กําหนด

เครือข่ายกับ

เป้าหมาย 

เช่ือมโยง

บูรณาการ 

บริหาร

เครือข่าย 

ความรู้/ทกัษะ 
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 5) กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขายการศึกษา  

 
 บัณฑร ออนดํา (นฤมล นิราทร, 2524: 36-41)  ไดจําแนกกระบวนการสรางเครือขาย

ออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 
 (1) ข้ันตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย   
 (2) ข้ันการติดตอกับองคการที่จะเปนสมาชิกหรือภาคีเครือขาย (Courtship)  
 (3) ข้ันการสรางพันธกรณีรวมกนั (Commitment)  
 (4) ข้ันการพัฒนาความสัมพันธ   

 (5) ข้ันการเรียนรูรวมกัน และขยายผล11 
  
 หลักการที่ตองตระหนักอยูเสมอโดยตองพิจารณาวาจะไดเขารวมกับใคร จะไดรับ

ผลประโยชน หรือสละประโยชนดานใดบาง และระยะเวลาในการเขารวมเปนเครือขายนานเทาใด 
ตอมาจะตองสรางความคุนเคย และการยอมรับ รวมทั้งความไววางใจ เปนข้ันเตรียมกลุม หรือ 
เครือขายมีการปลุกจิตสํานึก อยากจะมาแกปญหาและพัฒนารวมกัน ตอมาสรางความผูกพัน ตกลงที่
จะทํางานรวมกัน โดยกลุมองคการจะตองมีความรูเพียงพอที่จะทํากิจกรรม จึงตองเสริมความรูที่
จําเปน อาจมีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกเครือขาย เชน ศึกษาดูงาน ฝกอบรม ฯลฯ 
เรียกวาเปน กลุมศึกษาเรียนรู และเปนที่มาของการสรางเครือขายการจัดการความรูดงจะกลาวถึง
ตอไป แตสิ่งที่จะขาดไมได คือ ผลงานรูปธรรมรวมกัน โดยมีการแบงปน ใชทรัพยากรรวมกัน มีการตก
ลงในเรื่องการบริหารจัดการเครือขาย กําหนดกิจกรรมและบทบาท แตละองคการตองมีการปรับ
กระบวนการทํางานใหเอื้อตอประโยชนของเครือขาย แตยังคงความเปนเอกเทศของตนเองเอาไว  มี
ผลตอถึงการเรียนรูรวมกันและขยายกิจกรรมหรือขยายกลุมออกไป 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ กลาวถึงกระบวนการสรางเครือขาย 4 กระบวนการหลัก ๆ  คือ  

1. ข้ันตอนการกอรูปเครือขาย (Network Forming) 
2. การจัดระบบบริหารเครือขาย (Network Organizing) 
3. การใชประโยชนเครือขาย (Network Utilizing) 
4. การธํารงรักษาเครือขาย (Network Maintaining)12 

 

 
11 บัณฑร ออนดํา และคณะ, ยุทธศาสตรในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจริญ 

วิทยาการพิมพ, 2540), หนา 36-41. 
 12เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป 

การศึกษา, หนา 61. 
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 ขอ 1 การกอตัวของเครือขาย เกิดจากประชามติที่จะแกปญหารวมกันของทุกภาคีที่
เกี่ยวของอันจะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจ และมีความจําเปนในการสรางกระแสใหเปนกระแสสังคม 
โดยเฉพาะอยางย่ิง กระแสที่ลงไปสูประชาชนในระดับรากหญา ใชกลยุทธในการประชาสัมพันธ เชน 
การใชสื่อมวลชน การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน  
 ขอ 2 การบริหารเครือขายโดยมียุทธศาสตรซึ่งมีรายเอียดปลีกยอยอยูที่การโครงสราง 
แผนผังการบริหารงาน การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขาย การติดตอสื่อสาร การจัดการ
เรียนรูรวมกัน จัดทําระบบสารสนเทศ  
 ขอ 3 นําประโยชนเครือขายมาใชโดยใชเครือขายเปนเวทีกลางประสานงาน ทํากิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีสรางสรรคและพัฒนาความรูใหม ๆ และ
ผลักดันกิจกรรมโครงการพัฒนาสรางอนาคต   
 ขอ 4 การธํารงรักษาเครือขายดวยการทํากิจกรรม สรางความสัมพันธระหวางสมาชิก
เครือขาย ดําเนินกลไกสรางระบบจูงใจ มีรางวัลสมนาคุณผูทําชอบ จัดหาวัสดุอุปกรณที่เพียงพอและ
ชวยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม สรางเยนเนอเรช่ันรุนใหมเขามาเสริมคนรุนเกาอยางสมดุล   
 

 6) กระบวนการทํางานแบบการเสริมสรางเครือขายการศึกษา  
 
 พระมหาสุทิตย อาภากโร กลาวถึงกระบวนการทํางานแบบเครือขายวา ความเปน
เครือขายมีความสัมพันธกับงานและสัมพันธภาพระหวางกันซึ่งงาน/ภารกิจและความเปนภาคีตอกัน
น้ันจะนําไปสูการเรียนรูและการสรางกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม  โดยมีกระบวนการ
ทํางาน 4 กระบวนการ  ดังน้ี 
 1. การเช่ือมประสานจากจดุเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 
 2. รักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน 
 3. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว 
 4.  การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหว13 
  
 ขอ 1 การเริ่มตนจากการติดตอกันระหวางบุคคลที่พวงไปดวยบุคคลที่มีภาระหนาที่เดียวกัน 
เปนลักษณะเครอืขายธรรมชาติโดยไมมีรปูแบบหรอืเปนทางการที่แนนอน สมมติวา เราติดตอ
สัมภาษณเพื่อขอมลูประกอบการวิจัยกบัครฝูกสอน 1 คน เมื่อเราไดขอมูลจากครูแลว ก็ตองการความ
พึงพอใจในการสอนของครูบาง จะใหเรามองไปหาใคร  คนที่อยูรอบ ๆ ครูคือ ครูพี่เลี้ยงที่ทําหนาที่
แนะนําและประเมินการสอน ผูอํานวยการโรงเรียน ผูทําหนาที่รายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่และทีสุ่ด
คือนักเรียนพึงพอใจการสอนของครูคนน้ีอยางไรบาง  
 

 
13 อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ), หนา 97-103. 
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 การเช่ือมตอโดยกจิกรรมที่ขยายตัวออกไปสูกลุมบุคคล ไปถึงองคกรแลว ประการตอไป
คือ พื้นที่และเปาหมายของเครือขายที่มมีากข้ึน กลายเปนเครือขายใหญโตตามระยะการขยายตัวของ
เครือขาย 4 ระยะ ดังน้ี  
 ระยะ 1 ข้ันกอเกิด (อุปาทะ) เปนชวงการกอตัวของเครือขายเพื่อหาแนวรวมในการ
พัฒนากิจกรรม ใชกิจกรรมซึ่งเปนภาระงานที่จะบังคับใหระดับบุคคลเปนกลุมบุคคล เปนเครือขาย
ชุมชน ไปถึงระดับองคกรที่เปนภาครัฐหรือเอกชนได  จากการเครือขายธรรมชาติเปนเครือขายจัดต้ัง
ดวยความจําเปน  
 ระยะ 2 ระยะขยายตัว มีการขยายตัวทางกายภาพคือเพิ่มสมาชิก เพิ่มกิจกรรม การ
ขยายตัวทางคุณภาพดวยการสรางฐานความรูใหม จัดเสริมเทคนิค อุปกรณแหลงความรูเพิ่มมากข้ึนที่
เหมาะสม 
 ระยะ 3 ระยะเคลื่อนไหว (movement) ธรรมชาติเครือขายสังคมตองเคลื่อนไหวจาก
บุคคล ซึ่งบุคคลจะใชกิจกรรมเปนกลไกเคลื่อนไหวที่อาศัยขอมูล ทุน การจัดการ เพื่อใหมีความ
ตอเน่ือง เปนเครือขายมีชีวิต 
 ระยะ 4 ระยะดําเนินงานตามเปาหมาย (ตามยุทธศาสตร) เครือขายจัดต้ังที่เปนรูปแบบ
เปนระบบแลวจะมียุทธศาสตรทํางานตามแผนงานประจําป โดยระบุกิจกรรมลงไปที่สอดคลองกับ
ปรากฏการณในเวลาน้ัน ที่สําคัญคือ กิจกรรมเพิ่มความรู ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนบุคลากรสาย
วิชาการหรือวิชาชีพ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทําใหเครือขายพัฒนาตอเน่ือง 
 ขอ 2 เปนข้ันรักษา (ฐิติ-1) คือการดําเนินกจิกรรมตามแผนยุทธศาสตร โดยคํานึง
ประโยชนทีจ่ะพงึได ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการมีความรู แหลงการเรียนรู 
เศรษฐกจิ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 ขอ 3 (ฐิติ-2) กระบวนการเรียนรูเริม่จากความพงึพอใจในประโยชนตอชีวิตและอนาคต  
การศึกษา หรือกิจกรรมใด ๆ ถาจะใหผลประโยชนแกตนแลวก็จะยอมรับ มีความยอมรับในภาระงาน
ที่เสนอให ยอมรับในความคิดหรือความรูวาไมมีมลพิษใด ๆ เชน มลพิษจากโรงงานชนิดน้ี ยอมรบัใน
กระบวนการเรียนรูที่จะปอนให  ยอมแผนงานที่จะมอบให ยินยอมที่จะยายที่อยูอาศัย ยายทรัพยสิน 
เวนคืนที่ดินโดยดีได ที่สําคัญคือพรอมทีจ่ะปรบัตัวตามสภาพแวดลอมได ตรงกันขามน้ี โครงการใด ๆ 
แมมีตอสาธารณชนมากมาย เชน โรงงานผลิตพลงังานตาง ๆ ที่รัฐมอบให  ก็จะมีประชาชนออกมา
เรียกรองไมใหสรางในเขตชุมชนของตนเอง   
 ขอ 4 เครือขายที่จะอยูไดเพราะมีกิจกรรม ถือวา กิจกรรมคือชีวิตของเครือขาย ธรรมชาติ
ของเครือขายคลายทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ในตัว และขอตกลงน้ัน คือขอตกลงที่เปนกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะทํารวมกัน เชนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร
สายวิชาการ รวมถึงการประงานเพื่อการพัฒนารวมกันดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอื่น ๆ ดังน้ัน 
เรียกไดวา ความเคลื่อนไหวของเครือขายคือกิจกรรม น่ันเอง   
 
 
 



125 
 
 

 แผนผังแสดงกระบวนการทํางานของเครอืขายโดยพระมหาสุทิตย อาภากโร14 มีดังน้ี 

แผนผัง  2.3.4 แสดงกระบวนการทํางานของเครือขาย 
แหลงที่มา : พระมหาสุทิตย อาภากโร เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, 2547: 103 

 
 สรัญญา จุฑานิล กลาวอางถึงคณะทํางานพัฒนาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งองคกร
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบเครือขายของหนวยงานไววา 
“การทํางานในรูปแบบเครือขาย คือหนวยงาน กลุม องคกร บุคคล อาจจะเปนหนวยเดียวกันหรือไมก็
ได แตจะตองออกแบบเครอืขาย โดยที่รวมมือกันทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ อาจมีโครงสราง
ที_เปนทางการหรือโครงสรางหลวม ๆ เพื่อดําเนินงานที_มีเปาหมายเดียวกัน โดยการทํางานเปน
รูปแบบไมเปนทางการ หนวยงานใหอิสระในการปฏิบัติงาน”15  และไดกลาวเพิ่มโดยอางจากผูจัดการ
เครือขายภาคเหนือตอนบนวา การทํางานน้ีถาอาศัยรูปแบบโครงสรางแบบแนวด่ิงโดยแยกกลุมทาํงาน
ชัดเจน เปนลักษณะเครือขายภาครัฐ ซึ่งทําใหเกิดรวมตัวกันยาก จึงใหเนนการทํางานแนวราบ เนน
ทํางานเปนทีม เปนเครือขายที่มีสวนรวมมากข้ึน 
 

 7) หนวยงานรับผิดชอบการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 เครือขายทางสังคม มีลักษณะเครือขายที่ต้ังข้ึนตามภาระงานทีม่ีวัตถุประสงคเดียวกันหรือ
ตางกันบางก็ตาม  มีภาคเครือขายคือ ภาครัฐและภาคเอกชน  มีประเภทเครือขายองคกร เครือขาย

 
14 อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, หนา 103. 

 15 อ้างแล้ว, สรัญญา จฑุานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงาน

ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, หนา 123.  
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ธุรกิจ เครือขายชุมชน เครือขายพระสงฆ สิ่งที่สําคัญคือ ตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบเครือขาย โดย
หนวยงานน้ันจะมอบใหสวนไหน โดยใครจะเปนหัวหนารับผิดชอบได  
 หนวยงานรับผิดชอบเครือขาย สามารถแยกยอยจนพบผูรับผิดชอบรายบุคคลหรือคณะ
บุคคลไดหรือหนวยงานได โดยไดรับการมอบหมายจากคณะผูบริหารขององคกรน้ัน ๆ ถาระดับ
นานาชาติ สวนใหญจะมอบหมายไดฝายกิจการตางประเทศ ถาระดับรัฐ ก็คือองคกร หรือหนวยงาน ๆ  
ที่ไดรับมอบหมาย ถาระดับชุมชน เอกชน ก็คือชุมชนหรือสมาชิกที่ไดรับมอบใหทําหนาที่ในฐานะ
ตัวแทนฝายตาง ๆ เชน ฝายบริหาร ฝายเลขานุการ ตัวอยางหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารยเพื่อสอนภาษาไทยระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยประเทศเมียนมา ยอยลงไปจากประเทศสูระดับสถาบันการศึกษาคือ โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศของประเทศเมียนมากับมหาวิทยาลัย
นเรศวร และแยกยอยลงไปจากมหาวิทยาลัยคือ ศูนยหนวยงาน เชน ศูนยเมียนมาศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร แยกยอยลงไปถึงตัวบุคคลคือ ผูอํานวยการศูนยเมียนมาศึกษา
อาจารยวิรัตน นิยมธรรม ยอยลงไปอีก คืออาจารยอาสาสมัครในฐานะผูยินยอมรับแลกเปลี่ยน ช่ือ 
“นายจักรภพ กิตติจรัญภรณ ครูผูชวยสอนชาวไทย นายกฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทย 
ในฐานะผูใหขอมูลสําคัญและภาคีเครือขาย”16 เปนตน ตามแผนผัง ดังน้ี 

 
แผนผัง 2.3.5:  แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 8) ระบบประเมินผลการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 การประกันคุณภาพเปนกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน ๆ ใหไห
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งน้ี ระบบการศึกษาทั้งหมดทุกประเทศจะอยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ใน

  16จักรภพ กิตติจรัญภรณ ครูผูชวยสอนชาวไทย กฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทย ในฐานะ
ผูใหขอมูลสําคัญและภาคีเครือขาย เปนตน, (สัมภาษณเม่ือ 15 ม.ค.61) 

รัฐบาล/ประเทศ 

สถาบัน/หนวยงาน 

หนวยงาน/บุคคล 

บุคคล 
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ฐานะหนวยงานรัฐบาล ซึ่งจะกําหนดนโยบายการศึกษาออกมาบริหารจัดการการศึกษาทั้งประเทศ  
ในประเทศไทยน้ันแมจะมีหลายกระทรวงจัดการศึกษา เชน กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล แตก็ใชขอบังคับเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ  
 ในระดับอุดมศึกษา มีหนวยงานทําหนาที่ประกันคุณภาพอยู 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยจะมีมาตรฐานของตนใน
องคแหงการประเมิน 4 องค คือ  
 องคที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวเปนยุทธศาสตรการศึกษา 
 องคที่ 2 นิสิต ที่จะไดรับการบริการความรูจากแหลงเรียน เชน หองสมุด หองโสตทัศน
ศึกษา  
 องคที่ 3 การวิจัยที่อาจารยจะศึกษาคนควาเปนผลงานวิชาการโดยตอยอดขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการตอไป  
 องคที่ 4 การบริหารจัดการที่ผูบรหิารสถาบนัน้ัน ๆ  จะต้ังงบประมาณ บริหารงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาสาธารณูปการ เปนตน  

 ใน 4 องคประเมินน้ี  ครอบคลุมพันธกิจ 4 ขอ คือ  
 ดานผลิตบัณฑิต  โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค 9 ประการ 
 ดานการวิจัย/การพัฒนา  โดยวิจัยในขอบขายสาขาปรัชญา (ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม 
คัมภีร หลักธรรม)  
 ดานบริการวิชาการแกสังคม โดยอาจารย ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ทํากิจกรรม/โครงการ
ใหความรู อบรมคายคุณธรรมจริยธรรม คายพุทธธรรมแกชุมชน สังคม  
 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย ผูบริหารหรอืเจาหนาทีท่ํากิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ โครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการวันบุรพาจารย 
 คะแนน/แตมหรืระดับที่ผานการประกันคุณภาพ มี 3 ระดับ คือ ระดับพอใชหรือปรับปรุง 
ระดับดี และระดับดีมาก สวนใหญแลวภาพรวมก็จะอยูในระดับดี  นอกจากเปนรายองคเทาน้ันที่
อาจจะไดระดับดีมาก 

 เปนที่ทราบกันวา ปจจุบันน้ีมีเครือขายหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University 
Network – AUN) เมื่อ พฤศจิกายน 2538 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 โดยเปาหมาย 
คือ การสรางอตัลักษณอาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของเครือขาย
มหาวิทยาลัยตัวแทนน้ี ซึ่งเสาหน่ึงในสามของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) และถือวามหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญใหบรรลุการ
จัดต้ังประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 
 1. สงเสรมิความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค 
 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค 
 3. สงเสรมิการเผยแพรขอมลูสารสนเทศระหวางชุมชนนักวิชาการอาเซียน 



128 
 

 เปนที่ยอมรบัวา เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซยีน มบีทบาทเดนชัดในการเปนศูนยรวม
ผูเช่ียวชาญและทํางานอยางหนักเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  นับแต
กอต้ังในป 2538 AUN  ประสบความสําเร็จ  ดังตอไปน้ี 

 1. สงเสรมิโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 
 2. เสรมิสรางความรูสึกในอัตลักษณของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน 
 3. สงเสรมิการยอมรบัในคุณวุฒิวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัในภูมิภาค 
 4. สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสรางเครอืขายขอมูลสาสนเทศในกิจกรรม
ที่อยูในลําดับความสําคัญเพื่อบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพื่อการบรูณาการอยางใกลชิดในดาน
เศรษฐกจิ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม 

 ตัวอยางผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเครือขาย  AUN ท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ 10 รายการ คือ  

 1. โปรแกรมอาเซียนศึกษา  (ASEAN Study Program) 
 2. การประชุมดานการศึกษาของ AUNและการแขงขันพูดของเยาวชน (AUN Education 
Forum and Young Speakers Contest) 
 3. การประชุมดานวัฒนธรรมของเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Cultural Forum) 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน (AUN Student Exchange Program) 
 5. โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย/ผูเช่ียวชาญของ AUN (AUN Distinguished 
Scholars Program) 
 6. ความรวมมือดานการวิจัย (Collaborative Research) 
 7.  การสรางเครอืขายสารสนเทศของ AUN (AUN Information Networking) 
 8.  การประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN (AUN Quality Assurance – AUN-QA) 
 9. เครือขายบัณฑิตสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตรของ AUN (AUN Graduate Business 
and Economics Program Network (AGBEP Network) 
 10. การประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเครือขาย AUN (AUN Rectors’ Meeting) 

 9) การประยุกตใชการสรางเครือขายการศึกษา  

 การประยุกตเครือขายดานความรูน้ีจากอุดมการณการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระพทุธเจาที่ตรัสพระอรหันต 60 องค เปนปฐมพจนวา   
 
  ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป    เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห 
  ชาวโลกเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยอยาไปโดยทาง 
  เดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน    มีความงามในทามกลางและม ี
  ความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย  พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ 
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  ครบถวน    สัตวทั้งหลายที่มีธุลีในตานอย    มีอยู    ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม     
  จักมีผูรูธรรม    ภิกษุทั้งหลาย    แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดง 
  ธรรม”17 

 จากอุดมการณแหงปฐมพจนเผยแผพระพุทธศาสนาน้ี ตอมาไดเกิดเครือขายข้ึนโดย
เริ่มแรกจากพระอรหันต 60 องคเกิดข้ึนในปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาท กรุงพาราณสี  แควน
กาสี จากน้ันเกิดพระอรหันตอีก 1000 องคที่เกิดจากการตรัสโอวาทปาฏิโมกข ณ สวนไผ กรุง
ราชคฤห แควนมคธ ดังแผนผังเครือขายโดยพระมหาสุทิตยอาภากโร (อบอุน) และคณะเรื่องการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสรางเครือขายองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 2556 
ดังน้ี  

 
 

แผนผัง 2.3.6:  แสดงเครือขายภาคประชาชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
แหลงที่มา : พระมหาสุทิตย อาภากโร, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสรางเครือขายองคกร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 2556  

 
17วิ.ม. (ไทย) 4/32/40. 
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 10) การบริหารจัดการเครือขายการศึกษา  

 การบริหารจัดการเครอืขาย  ผูบริหารจะตองสรางแรงจูงใจ เปดใหใหสมาชิกสื่อสารกัน 
สรางความผูกพันอยางไววางใจกัน สมาชิกกลุมมีความสวนรวมในการติดสินใจ วางแผนเช่ือมโยงกับ
เครือขายอื่น ๆ  ในสวนที่ชัดเจน เรื่อง กระบวนการผูจัดการเครือขาย 4 ข้ันตอนตามวงจรชีวิต
เครือขาย  โดยพระมหาสุทิต อาภากโร ดังน้ี   

 1. ข้ันตระหนักและการกอตัวของเครือขายเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญย่ิงเพราะเปน
จุดเริม่ตนของการใชพลงักลุมและความเปนเครือขายในการจัดการกบัสถานการณทีเ่กิดข้ึนมีวิธีการ
ดังน้ี 
  1.1 การศึกษาขอมูลและสภาพการณเปนการศึกษาขอมูลสภาพการณความพรอม
ภายในกลุมของตนเองและขอมลูของกลุมเครือขายอื่นรวมทัง้สภาวการณทางสงัคมทําใหทราบถึง
กิจกรรมและบรบิททีเ่กี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการที่จะสงเสริมหรือจัดการเครอืขาย 
  1.2 การสรางศรัทธาและหาแนวรวมเปนการสรางความเช่ือถือใหกับฝายตางๆเชน
ความเช่ือถือในเรื่องของขอมลูบุคคลความสําคัญของปญหาสรางความคุนเคยกับบุคคลทีเ่ปนแกนนํา 
  1.3 การสรางความตระหนักหรือการเสนอใหเห็นประเด็นปญหา 
  1.4 การแสวงหาขอมูลทางเลือกการคนหาความตองการและการหาจุดรวมในการ
พัฒนาเครอืขาย 
  1.5 การแสวงหาทางเลือกในการทํากิจกรรมทีส่งเสรมความสัมพันธและการ 
แสวงหาแกนนําเครือขาย 

  1.6 การสรางระบบความสัมพันธของเครือขาย 
 2. ข้ันการสรางพันธกรณีและการบริหารเครอืขายเปนข้ันที่จะกอเกิดความรวมมือของ
ความเปนเครือขายและการบริหารจัดการทัง้ภายในและภายนอกเครือขายมีวิธีการจัดการดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอตกลงรวม 
  2.2 การกําหนดบทบาทหนาที่และการวางผงัเครือขาย 
  2.3 การเสริมสรางและพัฒนาผูนํา 
  2.4 การจัดระบบการติดตอสื่อสาร 
  2.5 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ตอเน่ือง 
  2.6 การติดตามและประเมินผลแบบมสีวนรวม 
  2.7 การสงเสริมและดํารงไวซึ่งความสมัพันธ 
 3. ข้ันการพัฒนาความสมัพันธและการใชประโยชนมีวิธีการดังน้ี 
  3.1 การทบทวนและสรุปบทเรียน 
 3.2 การเสริมสรางผูนําและหนวยนําของเครอืขาย 
 3.3 การเสริมสรางกจิกรรมสาธารณะแลเวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรู 
 3.4 การขยายกิจกรรมและมโนทัศน 
 3.5 การสรางความรูใหมและการจัดการความรูที่ตอเน่ือง 
 3.6 การเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายเพือ่ขจัดความขัดแยง 
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 3.7 การเสริมสรางความนาเช่ือถือและระบบการตรวจสอบแบบมสีวนรวม 
 4. ข้ันการรักษาความสัมพันธและความตอเน่ืองมีแนวทางดังน้ี 
 4.1 การจัดกจิกรรมที่ตอเน่ือง 
 4.2 การรักษาสมัพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกของเครือขาย 
 4.3 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและความรูใหม 
 4.4 การกําหนดและสรางแรงจงูใจในการทํางาน 
 4.5 การบรหิารจัดการขอมูลระบบสื่อสารและการจัดการความรูที่ตอเน่ือง 
 4.6 การใหความชวยเหลอืและการแกไขปญหาภายในเครอืขาย 
 4.7 การเสริมสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง18 

 คุณสมบัติของผูบริหารเครือขายตามคุณสมบัติของพอคา 

 พระพุทธเจาไดวางหลักการของผูคาขายในปาณิกสูตร วา ใครที่จะเปนพอคาที่ดี มีกําไร 
ไมเหน่ือยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ  

 1. มีตาดี (จักขุมา)  
 2. มีธุรกิจดี (วิธุระ)   
 3. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)”19 
 จํานวน 3 ขอน้ี จํางาย ๆ วา  มีวิสัยทัศน จัดการงานดี  สัมพันธไมตรีเย่ียม ดังคําขยาย
ความยอตามแผนผัง ดังน้ี  

 18อาวแลว, พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน),เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ,  
หนา 124-143. 
 

19องฺ ทุก. (ไทย) 20/20/163. 
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แผนผัง 2.3.7 แสดงคุณสมบัติผูบริหารเครือขายตามแนวพุทธศาสนา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

  
 11) องคคุณของผูปบริหารจัดการเครือขายตามการบริหารท่ัวไป 

 ผูวิจัยใชหลักการบริหารงานในหนาที่อยางหน่ึง ซึ่งหลักการน้ีใชมานมนานสมัยเรียน
มัธยมศึกษาและก็เขียนแนวคิดลงในบทความหรือหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย และทฤษฎีน้ีถูกอางใน
หนังสือหรือรายงานวิจัยมากคลายกับทฤษฎีความตองการของมนุษยดวยบันได 5 ข้ันของ A.Maslow  
เรียกวา ทฤษฎี 4 เอม (4Ms) ไดแก  
 M1  คือ Man  หมายถึงบุคลากรทุกระดับช้ัน ต้ังแตผูบริหารระดับสูงลงมาถึงระดับ
ลางสุด หรือผูจัดการที่มีอํานาจเด็ดขาดเรียกวาCEO แลวมีผูทํางานในตําแหนงรองลงมา เปน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทายสุดนักการภารโรงหรือแมบาน มีรายรับเปนอัตราเงินเดือนหรืออัตรา
จางรายวันรายเดือนตามที่แผนงบประมาณที่ต้ังไว 
 M2 คือ Money หมายถึง เงินคืองบประมาณดําเนินการต้ังแตเงินระยะสั้น ๆ ที่ใชใน
เดือนน้ันหรือปน้ัน เงินระยะยาว คือเงินงบประมาณเพื่อการลงทุน เงินกองทุน และเงินในที่น้ีรวมถึง
แหลงทุนและการใชเงินดวย  
 M3 คือ Material หมายถึง วัสดุดิบปอนเขาเครือขาย ไดแก เครือขายใหมหรือสมาชิก
ใหมที่จะเขารวมอุดมการณกัน ตัวอยางมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง วัสดุที่จะนํามาปอนมหาวิทยาลัยคือ 
ผูสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษา รวมถึงพนักงานที่จะเขามาทํางานในหนาที่ตาง ๆ  แมเงินก็เปนปจจัยใน
ฐานะวัสดุดิบปอนเขาบริหารมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน  

มีตาดี/ตาถึง 

วิสัยทัศน  

(จักขุมา) 

• กําหนดยุทธศาสตร 

• มีแผนปฏิบัติงาน 
• มีกรอบมาตรฐาน 
• มีเปาหมาย/วัตถุประสงค 

• มีจริยธรรมในหนาที่ 

บริหารจัดการดี 

(มีธุรกิจดี) 

•มีธรรมาภิบาลดี (นิติธรรม โปร่งใส มีสว่นร่วม 

ตรวจสอบได้ คุ้มค่า คณุธรรม)  

•บริหารคน/งาน/เงินดี   

•สาํนึกในสิง่แวดล้อม สร้างความสมดลุ 

•ธรรมาธิปไตย ยตุิธรรม   

•สายกลาง ยืดหยุ่น มีโลกาภิวตัน์ 

สัมพันธไมตรี 

ดีเยี่ยม 

(อุปนิสสยสัมปนโน) 

•โอบอ้อมอารีย์ เผ่ือแผ่ แบ่งปันดีมีโบนสั 

•วจีไพเราะ ยกย่อง ช่ืนชม พดูจาเข้าพระ/เข้านาง 

•สงเคราะห์ปวงชน มีกองทนุสวสัดิการ เบีย้เสีย่ง

ภยั ประกนัอบุตัิเหต-ุภยั ให้ความหวงักบัอนาคต 

•วางตนพอดี ทําตวัให้เลก็ นัง่อยุ่ในใจทกุคน  

•ตกปลานอกบ้าน ประสานสบิทิศ ผกูมิตรทัว่หล้า  

บริหารปัญญา สาลกิาป้อนเหย่ือ 
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 M4 คือ Management หมายถึง การบริหารจัดการเครือขายดวยทฤษฎีการบริหารที่
ประกอบดวยแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตรการออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมายการบูรณา
การและเช่ือมโยงการดําเนินการและการวัดผลการประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขายการ
พัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่ภาครัฐ หรือใชทฤษฎี 3 ปจจัยคือปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ 
และปจจัยผลผลิตที่เสนอไวบทที่ 3 ในสวนโครงสรางบริหารเครือขายใชโมเดลการบริหารเครือขาย
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจําลอง ทายสุดของการบริหารงานที่สําเร็จตามคุณสมบัติผูบริหารเครือขายที่
ประสบผลสําเร็จที่พระพุทธเจาตรัสไวในปาปณิกสูตร มีองคคุณแหงผูบริหารเครือขายคือ  1. มีตาดี 
(จักขุมา)2. มีธุรกิจดี (วิธุระ) 3. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)”20จํางาย ๆ วา  มี
วิสัยทัศน จัดการงานดี สัมพันธไมตรีดีเย่ียมเทียบไดกับเสาหลัก 3 เสา คือ 

 
 12) กระบวนการจัดการเครือขายการศึกษา 

 กระบวนการจัดการเครือขาย เปนลักษณะเดียวกันกับการบริหารงานองคกรยอย ๆ เชน 
การบริหารโรงแรมหรือศาลเจาสักแหงหน่ึง ผูบริหารสถานแหงน้ันตองคิดวาจะบริหารจัดการใหดี
อยางไร ขอสําคัญคือใหดี เปนที่ประทับใจของผูเขาใชบริการ ดังน้ัน กระบวนการ 5 น้ีเรียก เรียกวา 
POCCC ยอมครอบคลุมการบริหารองคกรน้ันตาม Henri Fayolเสนอไว วา  

  (1) การวางแผน (Planning) 
  (2) การจัดองคการ (Organizing) 
  (3) การบงัคับบัญชาหรือการสัง่การ (Commanding) 
  (4) การประสานงาน (Coordinating) 
  (5) การควบคุม (Controlling)21 

 การวางแผน เปนกุญแจสําคัญในการบริหารเครือขาย โดยการจัดวางโครงการและ
แผนงานตาง ๆ ไวลวงหนารวมถึงการต้ังงบประมาณ กิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองวิสัยทัศน 
พันธกิจที่กําหนดไว  
 การจัดการองคกร คือ การแบงงานในองคกรองครวม กําหนดตําแหนงงานตาง ๆ พรอม
กับกําหนดอํานาจหนาที่บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 
 การบังคับบัญชา คือการอํานายการใหปฏิบัติหนาที่ การตัดสินใจ การวินิจฉัย การ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางมีภาวะผูนํา 
 การประสานงาน คือ การทําหนาที่ในการประสานกิจกรรมตางๆ ที่ไดมีการแบงแยก
ออกไปเปนสวนงานยอยๆ เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสู
เปาหมายเดียวกัน 

 
20องฺ ทุก. (ไทย) 20/20/163. 

 21Henri Fayol, General and Industrial Management, (London: Sir Issac Pitman & 
SonsLtd. 1949), page 34.  
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 การควบคุม คือการควบคุมงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช
จายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงาน รวมถึงการควบคุมการสรรหา 
การบรรจุแตงต้ังและการพนตําแหนงของอัตราบุคลากรและงานในหนาที่ของพนักงาน 
 6) การจัดระบบบรหิารเครอืขาย (Network Organizing) เปนการจัดระบบเครือขายที่จะ
ชวยใหเครือขายสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่นดังรายงานศึกษา เรื่อง การสรางเครือขายและ
การจัดการเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัยมีองคประกอบและขอสรุป ดังน้ี 

  (1) การจัดผังเครือขาย (Mapping) 
  (2) การจัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย (Role and Responsibility) 
  (3) การจัดระบบติดตอสื่อสาร (Communication System) 
  (4) การจัดระบบเรียนรูรวมกัน (Learning System) 
  (5) การจัดระบบสารสนเทศ (Information System)22 
 
 13) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขายการศึกษา 

 การสื่อสารหรือประชาสัมพันธมีจิตวิทยาประกอบกับการปฏิบัติในการจัดการ ถือวาเปน
กลยุทธที่สําคัญ ดังเชน ผูประกอบธุรกิจฝายผลิต ยอมมีกลยุทธการตลาดเขาประกอบ แมสลากสินคา
ก็ใหติดตาติดใจ ถาสลากอาหารก็ใหนากิน ถาเปนโฆษณารับสมัครเขาศึกษามหาวิทยาลัย ก็ตอง
องคประกอบที่นาชนใหเขาศึกษา เชนมี หองคอมพิวเตอร หองนันทนาการ หองกีฬา หรือหองพบปะ
กัน เปนตน ณ ที่น้ีกําหนดหลักการสื่อสาร/ประชาสัมพันธไว ดังน้ี 

 1) ธรรมชาติการสื่อสาร 2) เครื่องมือสือ่สาร 3) วิธีการสื่อสาร 
 4) แบบการสื่อสาร  5) การสื่อสารเครือขาย 

 ธรรมชาติการสื่อสาร 

 ตามที่กลาวมาเปนการบริหารจัดการเครือขายเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น แตหัวขอน้ีเปน
การบริหารจัดการเครือขายการสื่อสาร วาไปแลวตองยอมรับวาสําคัญมาก เพราะการสื่อสารใชกับคน
ทุกหนาที่ การสื่อสารที่ดีไมใชเฉพาะวาสื่อสารกันโดยอัตโนมัติเทาน้ัน ที่ดีมีประสิทธิภาพ ตองให
ประทับจับใจดวย ดังกลาวมาไมไดระบุวา เปนการสื่อสารชนิดใด แตหมายถึงทุกชนิด แตที่นิยมใชกัน
มีประเภทสําคัญ ดังน้ี  

 (1) การสื่อสารประเภทวาจา 
 (2) การสื่อสารประเภทเอกสาร 

 
22

พระดาวเหนือ  บุตรสีทา, การสรางเครือขายและการจัดการเครือขายในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุขอําเภอทุงเสล่ียมจังหวัดสุโขทัย,  หนา 34-35. 
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 การสื่อสารประเภทวาจา เปนการสื่อสารโดยธรรมชาติ ซึ่งมีการสื่อสารในหลายลักษณะ 
กลาวคือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุมใหญ การสื่อสารใน
องคกร การสื่อสารมวลชน และมีหลายแบบในการสื่อสาร กลาวคือ การสื่อสารแบบเผชิญหนาการ
สื่อสารแบบไมเผชิญหนา นอกจากน้ียังมีแนวการสื่อสาร กลาวคือ การสื่อสารทางเดียว การสื่อสาร
สองทาง ไมวาจะเปนการสื่อดวยภาษาใด เปนการสื่อสารระหวางเช้ือชาติ  หรือการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม  หรือระหวางประเทศดวยภาษาอื่น ๆ   

การสื่อสารประเภทเอกสาร เปนการสื่อที่ประดิษฐข้ึนแทนการสื่อทางทางวาจา การ
ประเภทเอกสารน้ีจะมั่นคงถาวรและไปถึงผูรับสารไดทุกพื้นที่ สามารถนํามาใชสื่อสารไดหลาย ๆ ครั้ง 
สามารถแยกยอยไปไดอีกมากมาย แตวาโดยหลัก ๆ  แลว มีดังน้ี  

เอกสาร ประเภทหนังสือ/ตํารา/รายงานวิจัย 
เอกสาร ประเภทนิตยสาร/วารสาร/บทความ 
เอกสาร ประเภทหนังสือพิมพ 
เอกสาร ประเภทสารสนเทศ23 

 เคร่ืองมือสื่อสาร  

 เครื่องมือสาร ณ โลกปจจุบันน้ีมีหลายประเภทมาก แตละอยางน้ันทรงอิทธิพลสูง 
บางอยางแมวาจะโบราณแลวแตก็ยังนิยมอยู เชน จัดหมาย สงเงินทางธนาณัติไปรษณีย ปจจุบัน
เครื่องมือบางอาจจะเร็วข้ึน แตบางคนก็ไมถนัดใช อยางไรก็ตาม ใหเรารูประเภทของเครื่องมือสื่อสาร 
ดังน้ี 

(1) โทรทัศน 
(2) โทรศัพท 
(3) วิทยุ 

 (4) เอกสาร  
 (5) กิจกรรมประเพณี 

 วิธีสื่อสาร  

 วิธีการสื่อสาร เปนหัวใจของการทํางาน  เพราะตองสื่อสารแกคนในกลุมหรือองคกรให
ไดรับทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือเปนระยะ ปจจุบันเรารับและจายเงินทางเครื่องเบิกเงิน 
(ATM) เครื่องจะรายงานเรา เราเปนสมาชิกกองทุนเลี้ยง ถึงสิ้นปก็จะรายงานใหเราทราบ ใหเราอุนใจ
มีทัศนคติเปนบวกกับองคกรน้ี  

 วิธีการสื่อสาร ผูวิจัยไดคิดแลววาทฤษฎีใดของใครเหมาะสมที่สุด ความจริงก็ดีทั้งน้ัน แต
ตอนน้ีใชความเหมาะสมมาตัดสิน แทจริงก็มีจุดรวมของวิธีสื่อสารวา สื่อสารดีคือทําถูกใจ แตอาจจะไม

 
23พระครูสิริรัตนานุวัตร, การเขียนเอกสารวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ, หนวยวิทยา

บริการทานา จ.ตาก, 2556,  (เอกสารอัดสําเนา) หนา 3. 
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ถูกตอง จึงทําใหขาดมาตรฐานการตัดสินวาการสื่อดีไป ผูวิจัยจึงคัดเลือกวิธีการของพระพุทธเจา 
เรียกวา พุทธลีลาการสอน 4 ประการ คือ  

 1. สันทัสสนา ช้ีแจงใหชัด แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลใหชัดเจน 
 2. สมาทปนา สรางกําลังใจ ชวนใหปฏิบัติ 
 3. สมุตเตชนา เราใจใหอาจหาญแกลวกลา 
 4. สัมปหังสนา บํารุงจิตใจใหแชมช่ืนเบิกบาน24 
 
 พุทธวิธีการสื่อสาร 4 ขอขางตนน้ี กลาวเปนคติไดวา แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง 

เชนเดียวกับคําบรรยายคําวา ผูอํานวยการขององคอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวา ผูอํานวยการคือผูปลุกจิตจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาอยากทํางานดวย สวนคําวา 
ผูอํานวยการคือ การอํานวยความสะดวกใหผูใตบังคับบัญชาทํางานไดสะดวก ก็มาสรุปอีกวา 
ผูอํานวยการคือผูอํานวยความสะดวกทางจิตใจใหอยากทํางานให อํานวยความสะดวกทางกายให
ภาระงานน้ัน ๆ สําเร็จโดยสะดวก น่ันเอง  

 แบบการสื่อสาร 

 ขอน้ี ผูวิจัยต้ังใจที่จะเสนอแนวคิดวา การสื่อสารในองคกรหรือหนวยงานใดก็สุดแทแต มี
การสื่อสารกัน 2 แบบ คือ แนวด่ิง กับ แนวราบ ซึ่งการสื่อสาร 2 แนวน้ีมีผลตอหัวขอการบริหาร
จัดการเครือขายในเรื่องวิจัยน้ี วา ถาเปนเครือขายภาครัฐ จะบริหารจัดการแนวด่ิง โดยใชอํานาจ
หนาที่บังคับบัญชาลงมาสูสายปฏิบติัการ สวนภาคประชาชนน้ัน จะเปนแนวราบ โดยใชบริหารจัดการ
กันภายในองค เปน CEO ในตัว จุดแข็งคือ ทําใหงานรวดเร็ว จุดออนคือ ไมคอยแข็งแรง ดังน้ัน  
ระบบการสื่อสารก็เชนกัน ถาเปนระบบราชการน้ัน จะสื่อสารกันจากบนลงลาง แนวด่ิง โดยอํานาจ
หนาที่ผูบริหารระดับสูงที่จะสั่งการลงมาสูสายปฏิบัติการตามแผนผัง ดังน้ี 

 
 
  
 
 
 
 
 

แผนผัง 2.3.8: แสดงการส่ือสารภาครัฐ (ดิ่ง) กับประชาชน (แนวราบ) 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
24พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ 6, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532),หนา 158. 

การ

สือ่สาร

ภาครัฐ 

การส่ือสารภาคประชาชน 
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 การสื่อสารเครือขาย 

 การสื่อเครือขาย เปนภาระงานที่เนนในการวิจัยน้ี มีนักวิจัยหลายทานใหแนวคิดไว ที่
สําคัญคือ การสื่อสารแบบตัวปอนเครือขายไดแก กิจกรรมที่ทํารวมกัน เพราะกิจกรรมจะบังคับใหมี
การสื่อสารโดยอัตโนมัติ สังเกตวา รปูแบบการสื่อสารมากมาย แตจะเลือกใชแบบใดน้ันข้ึนอยูกับวา 
ลักษณะเครือขาย ภูมิประเทศเครือขาย วัฒนธรรมเครือขายน้ันจะรับได แตถาปอนกิจกรรมเขาไป
แลว เทคนิคการสื่อสารจะออกมาเอง เหมือนคนไมเคยทําอาหารกินเอง ยอมไมรูวามีข้ันตอนนําวัสดุ
ดิบลงหมออยางไร จะใสเครื่องปรุงอะไรบาง แตถาหิวมาแลว เขายอมมีแนวคิดทําอาหารน้ันได ดังน้ัน  
การบริหารหรือการพัฒนาเครือขายตองอาศัยกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication) เปน
สําคัญการติดตอสื่อสารจึงมีความสัมพันธกับการจัดโครงสรางเครือขายทั้งเปนระดับบุคคลกับบุคคล 
กับกลุมหรือองคการ และระหวางกลุมหรือองคการดวยกัน และการติดตอสื่อสารรวมทั้งการ
ประสานงานจะตองเปนทั้งแนวราบและแนวด่ิงดวย ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ กอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนอยางกวางขวางการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือสาํคัญของการสรางเครือขายเปนการทําให
เกิดความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดความรู ตลอดจนความตองการใหกับสมาชิกของเครือขาย
การศึกษาดังแผนภาพ ดังน้ี 

 
 

แผนผัง 2.3.9:  แสดงการส่ือสารเครือขายดวยกิจกรรม 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 สรัญญา จุฑานิล อางถึงผูจัดการสํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กลาวถึงการประสานงานเครือขาย วา  “ลักษณะการติดตอประสานงานโดยสถานะของสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน เปนเจาหนาที่ของรัฐ การติดตอประสานงานตองมีความระมัดระวัง แตการทํางานก็มี
ความยืดหยุน กึ่งทางการกึ่งไมเปนทางการ ถาทํางานกับขบวนพี่นอง เจาหนาที่ก็จะไปเปนสวนหน่ึง
ขององคประกอบ เขาไปวางแผนงานรวมกับชาวบาน วางเปาปรวมกัน ออกปฏิทินรวมกัน สวนใน

การสื่อสาร
กิจกรรมเครือขาย 

หนังสือ/
ตํารา/วิจัย 

นิตยสาร/
วารสาร 

ทีวี/เวปไซต/เฟสบุค/
ไลน/โทรศัพท 

เอกสาร
สารสนเทศ 

หนังสือพิมพ/
คอลัมน/
บทความ 
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ระดับภาคก็จะมีการออแกไนซทั้ง 7-8 จังหวัดมากําหนดทิศทางการทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสู
เปาหมายใหญของภาค คือฟนฟูทองถ่ินสูการจัดการตนเอง ฉะน้ันการทํางานจึงแบงเปน 2 สวน  คือ 
1) ทํางานกับขบวนชาวบาน วางแผนรวมกับจังหวัด กับสํานักงานภาค สํานักงานภาคก็จะมีสองสวน
ในระบบบริหารคือ คณะยุทธศาสตรภาค ก็จะมีชาวบาน มีภาคีที่มาจากสถาบันการศึกษา NGO 
หนวยงานรัฐ เขามาดูทิศทาง เปาหมายรวมกัน และ 2) เช่ือมโยงกับหนวยงานในจังหวัด25 

 14) การสรางเครือขายและการมีสวนรวมทางดานการจัดการศึกษา 

 สถาบันการ ศึกษาสามารถเปนตนแบบเครือข ายทุก เครือข ายก็ว า ได  เพราะ

สถาบันการศึกษา มี 3 ปจจัยสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา  ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลิผลิต  มี

มาตรฐานความรู 5 มาตรฐานที่ตองระบุ มีแหลงเรียนรูที่ถูกประเมิน มีอาคารสถานที่ที่มีทัศนียภาพ 

เรียกไดวา พื้นที่สถานศึกษาน้ันคือแหลงเรียนรู  ถือเปนตลาดวิชาการ  เมื่อผูเรียนเขามาแลวแมไมได

อะไรกลับไปเลย ก็ถือวาไดในความรูสึกที่ดีกลับไป เพียงแตไดสัมผัสสภาพแวดลอมกายภาพก็ได

ความรู ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว  เชน ชาวบานธรรมดาเขาไปในสถานที่ราชการ แทนที่จะแตงตัว

แบบชาวบานธรรมดา กางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลม รองเทาแตะ ก็ปรับเปลี่ยนใหม แตงกายสุภาพชน

มากข้ึน เปนตน  

 พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา  ยังได

กําหนดไวใหมีการสงเสริมการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไว มาตรา 9 (6) วา  “ให

สถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  

องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น”26 จะเห็นวา

ใหความสําคัญ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การสรางเครือขายและการมีสวนรวม มีความสําคัญ

เปนอยางย่ิงตอการจัดการศึกษามาก  มาตรา 33 ความวา “คณะกรรมการสภาการศึกษา

ประกอบดวย รัฐมนตรีประธานโดยตําแหนง และมีผูแทนจากหนวยงานเอกชน ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอื่นและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวน

กรรมการประเภทอื่นรวมกัน”27  

 การสรางเครือขายการศึกษา มีทั้งระดับการสราว ระดับการมีสวนรวม และองคประกอบ

การสรางเครือขาย ตามที่นางสาววิมล นาวารัตน  กลาวไว ดังน้ี 

 

 
25อางแลว, สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงาน

ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หนา, 124. 
 26 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2), 2545, หนา 7. 
 27 เรื่องเดียวกัน, หนา 19.  (พรบ.42) 
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 15) ระดับการสรางเครือขายการศึกษา   

 เครือขาย ตามที่กลาวมาวามีลักษณะเครือขายพื้นที่ เครือขายรายประเด็น เครือขายที่

เกิดข้ึนตามโครงสรางของหนวยงานน้ัน ๆ มปีระเภทเครือขายหลากหลาย  ดังน้ัน ดวยเหตุปจจัยน้ี สิ่ง

ที่ตามมาคือ ระดับเครอืขายก็เล็กใหญไปตามหนวยงานน้ัน ๆ แตสามารถจัดระดับไดวา  

  1. ระดับองคกร  (Organizational  Level)  

   2. ระดับสถาบัน (Institutional  Level) 

  3. ระดับบุคลากร (Individual  Level)28 

            ระดับองคกร มีหนวยงาน   บุคลากร  นโยบาย  งบประมาณ ดานการบริหารแบบมีสวน

รวม ที่ขาดไมไดคือ โครงสรางบริหารงานพรอมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ระดับสถาบัน ตองมี

วัฒนธรรมองคกร โดยสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหมของการบริหารแบบมีสวนรวม 

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน  ปรับกระบวนทัศนของคนในองคกรใหปฏิบัติงานกับประชาชนใน

ลักษณะเปนหุนสวนและในลักษณะเครือขาย  มีกฎเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนที่รับรู

และเขาใจ ระดับบุคลากร สรางทักษะการทํางานใหบุคลากร โดยฝกทักษะบุคลากรในองคการให

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน  เชน  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการมีสวนรวมของประชาชน  

ทักษะการวิเคราะหการมีสวนไดสวนเสีย  ทักษะการบริหารความขัดแยง  การจัดหลักสูตรอบรมดาน

การบริหารแบบมีสวนรวม  เปนตน 

 16) องคประกอบของการสรางเครือขายและการมสีวนรวม 

      นางสาววิมล  นาวารัตน กลาวถึงการดําเนินการสรางเครือขายและการมีสวนรวมควรมี
องคประกอบตาง ๆ  คือ 1.  วัตถุประสงคหรอืเปาหมาย    2. สมาชิก 3. ผูประสานงานและ
คณะกรรมการ 4. กิจกรรม 5. ทรพัยากร  โดยมีองคประกอบเครือขายวา  สมาชิกเครือขายควรมี
วิสัยทัศนที่เปนเปาหมายในอนาคตรวมกัน สามารถนําไปสูการปฏิบัติภารกจิเพื่อตอบสนองความ
ตองการหรอืแกปญหาได สมาชิกที่มีความสําคัญเทาเทียมกนั  มีความเปนเอกภาพ  ในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา เครือขายมผีูประสานงานและคณะกรรมการ  เปนคณะบุคคลที่คัดเลอืกจาก
สมาชิกเครือขาย มีการผลัดเปลี่ยนทําหนาที่ในการประสานงานและบรหิารจัดการเครือขาย เครอืขาย
มีการจัดกิจกรรมตองนาสนใจและเปนประโยชนตอสมาชิกในเครือขาย  เครือขายมทีรัพยากร   เพื่อ
เปนประโยชนและเกิดประสทิธิภาพของเครือขาย 

 
28 วิมล นาวารัตน, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม. คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพฯ: (2553). กพร. [ออนไลน] แหลงขอมูล >https://www.gotoknow.org/posts/417505< (24 พ.ค.

61). 
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สรุปทายเรื่อง 
 
 การเสริมสรางเครือขายยุทธศาสตรที่เนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีการเสริมสรางดวย
หลักการเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน  และชองทางสําหรับ
การใหบริการแกประชาชน  มีหลักการเสริมสรางความสัมพันธ (connection) กับบุคคล องคกร  
หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  มีองคประกอบการเสริมสรางคือ การรับรูและมุมมองทีเ่หมือนกัน 
การมีวิสัยทัศนรวมกับ มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนใน
เครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน มี
กระบวนการเสริมสรางเครือขาย คือ ตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย  การติดตอกับ
องคการที่จะเปนสมาชิกหรือภาคีเครือขาย ข้ันการสรางพันธกรณีรวมกัน ข้ันการพัฒนาความสัมพันธ   
ข้ันการเรียนรูรวมกัน และขยายผล  มีการทํางานแบบการเสริมสรางเครือขาย ประกอบดวย การ
เช่ือมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ รักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และ
โลกทัศนรวมกัน เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัวการพัฒนากิจกรรมและความ
เคลื่อนไหว มีหนวยงานที่รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขาย มีระบบการประเมินผลการเสริมสราง
เครือขาย สรางแบบประยุกตใช มีการบริหารจัดการเครือขายที่ผูบริหารมีคุณสมบัติ มีกระบวนการ
จัดการเครือขายเปนระบบ มีเครื่องมือการสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขาย มีสวนรวมภาคีภายนอก มี
องคประกอบและระดับการสรางเครือขายข้ึนสูองคกรระดับประเทศหรือโลก  
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2.4 ทฤษฎกีารเสริมสรางเครอืขายการศึกษาประชาคมอาเซียน 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเสริมสรางเครือขายของประชาคมอาเซียน ผูวิจัยได
นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเสริมสรางเครือขายทั้งในอดีตและปจจุบันรวมถึงแนวคิดดานการ
บริหารจัดการการศึกษาของนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปน้ี 

Martin Kilduff และ Wenpin Tsai แปลโดย  ดร.เกษม นครเขตต  ไดแสดงแนวคิดและ
ทฤษฎีเครือขายทางสังคม (Related  Theory) ที่จําเปนและใชเปนพื้นฐานในการศึกษาและการ
ดําเนินงานเครือขายในอนาคต จากการศึกษาที่เกี่ยวของเครือขายทางสังคม พบวา มีกลุมงานวิจัยที่
สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ดังน้ี   

1. กลุมงานวิจัยที่ใชทฤษฎีนําเขา (Import theories) ซึ่งเปนทฤษฎีที่หยิบยืมมาจาก
ศาสตรสาขาอื่น เชน คณิตศาสตรและจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีที่นํามาจากคณิตศาสตร คือทฤษฎี กราฟ 
(Graph theory) ซึ่งเปนพื้นฐานของการวิจัยในดานน้ีอยางตอเน่ือง สวนทฤษฎีนําเขามาจากศาสตร
สาขาจิตวิทยาสังคม ไดแกทฤษฎีสมดุล (Balance theory) และทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม 
(Social comparison theory) ทฤษฎีเหลาน้ีตางมีคุณูประการตอกระบวนการศึกษาเครือขายทาง
สังคมในองคกรตาง ๆ  

2. กลุมงานวิจัยที่ใชทฤษฎีเติบโตจากภายใน (Home grown theories) ไดแก  
    2.1 ทฤษฎีจุดแข็งของการเกาะเกี่ยวกันอยางหลวม ๆ และหลุมของโครงสราง 
    2.2 ทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสราง ซึ่งกลาวถึงแนวคิดดานความเทาเทียมกันทาง

โครงสราง ความเหนียวแนนในโครงสรางและความเทาเทียมกันในบทบาทซึ่งจะสามารถทํานายวาผู
แสดง ((actors) ในเครือขายมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคนอื่นอยางไร   

3. กลุมงานวิจัยที่สงออก (Exportation) แนวคิดเรื่องเครือขายใหแกกลุมทฤษฎีองคกร 
โดยใชทฤษฎีองคกร (Organization theories) ในการวิเคราะหและสังเคราะหองคกรภายใตมุมมอง
ของเครือขายทางสังคมและการศึกษากาวไกลออกไปเพื่อใหเห็นศักยภาพของความเกี่ยวพันอยูอยาง
สําคัญระหวางทฤษฎีองคกรและแนวคิดดานเครือขายทางสังคมซึ่งในภาคธุรกิจไดนํามาใชเพื่อสราง
ความเขมแข็งแกองคกรในเครือขายและการสรางอํานาจการตอรองใหแกองคกรของตน เพื่อสามารถ
ดําเนินธุรกิจอยูใหไดทามกลางการแขงขันที่สูงมากในปจจุบัน  

งานวิจัยที่ใชทฤษฎีตาง ๆ ดังกลาว พยายามที่จะอธิบายวาพื้นฐานทางทฤษฎีตาง ๆ โดย
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางองคกรวา มีลักษณะอยางไร เชน ในขณะที่
ทฤษฎี (Import theories)  จะกลาวถึงความสัมพันธ/ ปฏิสัมพันธในระดับ (micro level) ของ
ปจเจกบุคคลเปนหลกัน้ัน ทฤษฎีที่เติบโตข้ึนจากภายใน (Home-grown theories) กลับมุงเนนเอือ้ตอ
งานวิจัยทั้งระดับ (micro) และระดับ (macro)1 

 
1 Martin Kilduff และ Wenpin Tsai, Social Networks and Organizations, (London : SAGE 

Publication Ltd., 2003), pp.36-37. แปลโดย เกษม นครเขตต, เอกสารวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีเครือขาย
ทางสังคม,  โครงการสรางพันธมิตรการสรางสุขภาพ (พสส.) กระทรวงสาธารณสุขรวมกับ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), หนา 10. 
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ทฤษฎีวิธีสรางเครือขายการทํางาน โดย James Nelson ผูเช่ียวชาญดานเครือขายการ
ทํางาน จากบริษัท Massey Knakal Realty Services ในนิวยอรก แนะใหพัฒนาเครือขายในการ
ทํางาน 7 ข้ันตอน คือ 

1. ทําความรูจักคนที่มีคุณภาพ 2-3 คน 
2. ฉายเด่ียวงานอีเวนต ลองพูดคุยกับคนที่คุณไมเคยรูจักมากอน 
3. จัดต้ังกลุมธุรกิจ 
4. ข้ึนพูดในที่สาธารณะ 
5. ใชสื่อสังคมออนไลนใหเปนประโยชน 
6. ลิสตรายช่ือ Top 100 ของคนที่คุณควรรูจัก 
7. ติดตามผลและยกระดับความสัมพันธ2 
 
การสงเสริมเครือขายองคกร หรือ ภาคประชาชน วาตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เปนคํา

ที่มีเสียงดัง ถูกนํามากําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) ซึ่งซึ่งมีจุดเดน คือ ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระอยูหัว 
รัชกาลที่ 9 มาเปนปรัชญานําทางโดยยึดหลักทางสายกลาง (ความพอเพียง) สรางความสมดุลในการ
บริหารและพัฒนาประเทศไทย แกปญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ผลผลิตทางเกษตรไมไดราคา 
ปรับสภาพรายไดกับรายจายของประชาชนใหเหมาะสมกัน โดยสรางจิตสํานึกในความเปนอยู การใช
ชีวิตอยูในคําวา พอเพียง ซึ่งแผนพัฒนามีความมุงมั่นใหมีความย่ังยืนภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม และยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมือง
อยางย่ังยืนนไดน้ี  โดยแนวทางการสงเสริมองคกร เครือขายภาคประชาชน   
 แผนพัฒนาชาติ ฉบับที่ 9 เพื่อใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการ
สงเสริมใหทําเชิงเครือขายทุกภาคสวนเครือขายทุกประเภท ซึ่งแผนพัฒนา  ฯ ฉบับที่ 9 น้ีจะสงเสริม
เครือขายไดชัดชนิดที่มือกับน้ิวมือก็ได ตามความที่วา “การแกปญหาความยากจนในชนบทและเมือง
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ที่มุงปรับกระบวนทรรศนและการจัดการแกไข
ปญหาความยากจนอยางเปนองครวมและเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบเนนที่ ตัวคนจนและ
สภาพแวดลอมที่เปนปญหาเชิงระบบและโครงสราง โดยเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหคนยากจนกอรางสรางและพึ่งตนเองไดมากข้ึน  การนําหลักการแนวคิดกระบวนการสหกรณมาใช
ประโยชน โดยสงเสริมใหคนยากจนรวมกลุมเปนองคกรชุมชน สหกรณ เครือขายองคกรชุมชน และ
เครือขายสหกรณที่เขมแข็ง ผานกระบวนการเรยีนรูที่เสริมสรางใหเกิดการรวมคิด รวมวิเคราะหปญหา 
รวมตัดสินใจและรวมดําเนินการพัฒนาแกไขปญหารวมกัน ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงดาน
อาชีพและเพิ่มรายไดใหแกคนยากจน ดวยการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งดานการเกษตร
และนอกภาคการเกษตรอยางครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด และแหลงเงินทุน

 2เจ็ดวิธีการสรางเครือขายในการทํางาน [ออนไลน] แหลงขอมูล 

>https://www.sumrej.com/boost-your-networking-skills-with-these-7-tips-8-2017/< (23 พ.ค.61) 
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หมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ ใชภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สราง
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเช่ือมโยงสูตลาดภายในและตางประเทศได” 3 
 ธนู ศรีทอง กลาวถึงแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิต สรุปไดวา การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนน้ันข้ึนอยูกับ
เงื่อนไขและสภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการตามรูปแบบทฤษฎีระบบเปนสําคัญ ประกอบดวย 
ปจจัยปอนเขา ไดแก คน เงิน วัสดุ เปนตน ปจจัยกระบวนการ ไดแก การบริหารจัดการ การลงมือ
ปฏิบัติงาน และปจจัยปอนออก ไดแก ผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติ จากขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ดังกลาว ผูวิจัยจะไดนําไปประยุกตเปนกรอบเพื่อจัดทํารปูแบบการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน 
รูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4 

 เสร ี พงศพิศ กลาวถึงการเสริมสรางเครอืขายที่ดีที่จะประสบผลสําเร็จและจะเจริญเติบโต
ไดดวยปจจัยสําคัญ 6 ประการดังน้ี 

 1. มีวัฒนธรรมเครือขายคือมีความสัมพันธแนวราบมากกวาแนวด่ิงสมาชิกทุกคน 
เคารพใหเกียรติกันไมใชความสัมพันธแบบเจานายไมมีหัวหนาลูกนองแตเปนพี่นองกันสัมพันธ 
กันดวยใจดวยจิตวิญญาณไมใชดวยผลประโยชน 
 2. สมาชิกมีการพบปะกันไปมาหาสูกันเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

 3. เครือขายมีเปาหมายชัดเจนที่สมาชิกทุกคนเขาใจตรงกัน 
 4. มีแผนงานและกิจกรรมหรือลงทุนรวมกันเชนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมออม 
ทรัพยเปนตนอันเปนเงื่อนไขใหสมาชิกพบปะและทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง 

 5. มีกลุมแกนนําทําหนาที่นําและประสานงานของเครือขายดวยความมุงมั่น 
 6. สมาชิกเครือขายรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันไมแขงขันกันเอง5 

 ความขางตน จํานวน 6 ประการน้ีครอบคลุมถึงกําเนิดหรือการสรางเครือขาย การพัฒนา
เครือขายและความสัมฤทธ์ิผลของเครือขาย เริ่มแรกเปนลักษณะเครือขายธรรมชาติ จากน้ันก็
พัฒนาการโดยการจัดต้ังบุคคลเขาไปบริหารจัดการ เปนองคกรเครือขายที่เติบโตมา ในเรื่องน้ี จะ
กลาวในบทที่ 3 กลาวถึงเครือขายในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเครือขายใหเติบโต
อยางไร จะกลาวไวมากมาย  ในสวนน้ีจะเปรียบกําเนิดหรือพัฒนาการเครือขายทางพระพุทธศาสนา 
ดังน้ี 
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) และคณะกลาวในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการสรางเครือขายองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งพระพุทธศาสนามีกระบวนการ

 
3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กั น ยา ย น  ๒ ๕ ๔ ๔,   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9,  (พ.ศ. 2545-2549)  หนา 70-71. 
 4 ธนู ศรีทอง, รปูแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558, หนา 22. 
 5 เสรี  พงศพิศ, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ภูมิปญญาไทย,  2546), หนา  134. 
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เสริมสรางเครือขายโดยเริ่มจากแผนการเผยแผศาสนาลักษณะเครือขายเชิงพื้นที่และสังคม ซึ่ง
พระพุทธเจาเสด็จไปที่ใด ที่ตรงน้ันจะเปนพื้นที่น้ันจะเปนพื้นที่ประวัติศาสตร มีบุคคลที่สําคัญในพื้นที่
น้ันประสบผลสําเร็จจากการเสด็จไปของพระองค ดังน้ี 

 1. กลุมบูรพาจารย  โดยพระพุทธเจาทรงพิจารณาบุคคลที่มีสติปญญาความสามารถ
พอที่จะรูธรรมไดเรว็ในตอนแรกทรงพจิารณาเห็น 2 ทานคือ อาฬารดาบส กาลามโคตรและอุทกดาบส
รามบุตร  ซึ่งบุคคลทัง้สองเคยเปนอาจารยของพระองคแตวาทั้งสองไดเสียชีวิตไปแลว 

 2. กลุมปญจวัคคีย โดยพระพุทธเจาทรงพิจารณาถึงกลุมปญจวัคคียทั้ง 5 ที่เคยอุปการเกือ
กูลพระองคในคราวบําเพ็ญเพียรและมีความใกลชิดคุนเคยกับพระองคมากที่สุดแมในเบื้องตนเหลา
ปญจวัคคียทั้ง 5 จะไมใหความเคารพนับถือแตก็ทรงมีศิลปะในการใชคําพูดโดยช้ีแจงความจริงและ
แสดงพระธัมมจักกัปวัตตนสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสายกลางไมหมกมุนในกามและปฏิบัติสุดโตงทรง
แสดงอนัตตลักขณสูตรที่เกี่ยวกับความไมเที่ยงจนในที่สุดเหลาปญจวัคคียทั้ง 5 ไดบรรลุธรรมและเปน
กําลังในการเผยแผพระพุทธศาสนาตอมา 

 3. กลุมเศรษฐีในกรุงพาราณสี โดยพระองคทรงชักนํายสะบุตรเศรษฐีใหพนจากความ
วุนวายขัดของ รวมทั้งบิดามารดาและภรรยาเกา พระยสะสรุปวา ครั้งน้ัน มีพระอรหันตในโลก 6 รูป
ตอมาสหายของพระยสะ 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ  ควัมปติ เปนบุตรของตระกูลเศรษฐีนอย
ใหญในกรุงพาราณสี ไดทราบขาวก็บวชตาม  สรุปวา ครัง้น้ัน มีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลกรวมเปน 10 
รูป ตอมาขาวการบวชของกลุมเศรษฐีและสหายสําคัญทําใหกลุมสหายอีก 50 คนของพระยสะได
ติดตามมาขอบวช สรุปวา  ในครัง้น้ันมีพระอรหันตในโลกรวมเปน 60 รูป 

 4. กลุมนักปราชญในลัทธิตาง ๆ โดยพระองคทรงชักนํากลุมบุคคลที่นําแนวคิดทางศาสนา
ที่มีบทบาททางสังคม สมัยน้ัน เชนนักบวชชฎิล 3 พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ  และคยากัสส
ปะ  ที่อาศัยอยู ณ ตําบลอุรุเวลา  ซึ่งไดรับการนับถือยกยองเปนอยางสูงและมีบริวารมากประมาณ 
1,000 คนในระหวางน้ันทางเสด็จพระองคไดทรงบวชใหแกภัททวัคคีย 30 คน 

 5. กลุมนักการเมืองโดยชักนําพระเจาพิมพิสารรวมทั้งสมาคมพราหมณคหบดีชาว 
มคธประมาณ 12 นหุตใหเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  จากน้ัน  พระพุทธศาสนาแพรกระจายไปใน
กลุมบุคคลสังคมตาง ๆ กระบวนการเผยแผพระศาสนาของพระสงฆสาวกจึงไดมีรูปแบบและ
กระบวนการที่หลากหลาย  มีการสืบทอดหลักธรรมคําสอนดวยมุขปาฐะ  การเรียนรูจากพระเถระครู
บาอาจารยของตน  มีการรวมมือกับฝายบานเมืองในการเผยแผและการบริหารจัดการตามสายครูบา
อาจารยที่ตอเน่ืองกันมา  มีการสังคายนาพระไตรปฎกเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามพระธรรมวินัย
และการปรับเปลีย่นวิธีการเผยแผที่สอดคลองกับสภาพการณทางสังคมเพื่อใหพระพุทธศาสนาไดรับ
การยอมรับนําพาประโยชนและความสุขสูผูที่สนใจและนับถือ  ถึงแมวาจะมีความแตกตางในเรื่องของ
นิกายทัง้สายเถรวาท (หินยาน) และมหายานแตสาวกของทั้งสองนิกายตางทํางานเกื้อหนุนกันดุจปก
ของนกสองขางชวยกันโบยบินพานกไปสูจุดหมายที่ตองการและเปนเสมือนกงลอที่ตองมีสองขางเพื่อ
หมุนกงลอแหงธรรมไปสูหมูสรรพสัตวการสืบเน่ืองและการเจริญรอยตามครูอาจารยจึงกลายเปน
กัลยาณมิตรและเครือขายทางสังคมสืบตอมา6 

 6พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) และคณะ, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสราง
เครือขายองคกรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (นนทบุรี: ดีไซนดีไลท จํากัด, 2556), หนา 137. 
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 ความขางตน สรุปเปนเครือขายแบบแผนผังเชิงโครงสรางได ดังน้ี 
 

กลุมเครือขายสองดาบส

เครือขายกลุมปญจวัคคยี

กลุมเครือขายเจาเมืองมคธ

กลุมเครือขายเศรษฐีแควนกาสี

กลุมเครือขายเจาลัทธิชฏิล

พระพุทธเจา

การเผยแผธรรม

พระสงฆ

การศึกษา

มหาวิทยาลัยสงฆ

มจร. 
คณะการศึกษา 4+1 

เครือขายวิทยาเขต 11 แหง

เครือขายวิทยาลัยสงฆ 16 แหง

เครือขายหนวยวิทยบริการ 13 แหง

เครือขายหองเรียน 3 แหง

สถาบันสมทบ 6 แหง

เครือขายสมาคมศิษยเกา

เครือขายเจาคณะภาค

เครือขายเจาคณะจังหวัด

เครือขายเจาคณะอําเภอ

เครือขายเจาคณะตําบล

เครือขายเจาคณะภาค
เครือขายอนุศาสนาจารย /อาจารย/ ครู

เครือขายนักธุรกิจ/พอคา

แผนผัง 2.4.1: แสดงกลุมเครือขายเผยแผธรรมสมัยพุทธกาล-ปจจุบัน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ  จัดการศึกษาสายสามัญ ในระดับมัธยมตน และ ตอน
ปลาย เรียกวา โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งอยูตามวัดในจังหวัดตาง ๆ โดยพระสงฆเปน
ผูดําเนินการบริหารจัดการ มี  มากกวา 400 โรงเรียนในปจจุบันน้ี  และระดับหน่ึงคือ ระดับ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบมหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย สําหรับพระสงฆไทย มีลักษณะจัดการศึกษาควบคูกับการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ใชคําวา training แปลวาการฝกหัด ดังแผนผังแสดงการจัดการศึกษาตาม
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หลักไตรสิกขาจากรายการวิจัยโดยพระครูสิริรัตนานุวัตร เรื่อง สัมพันธภาพแหงพุทธศาสนา  : 
การศึกษา ภาษา และประเพณีวัฒนธรรมที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต7  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผัง 2.4.2: แสดงการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 ประชาสรรค   แสนภักดี  ทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของเครือขายทางสังคม
เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ พบวา รูปแบบการจัดการความรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
(1) การสรางผังเครือขาย (Network Mapping) (2) การจัดทําแผนที่ความรู (3) การบริหารความรู 
และ (4) การสรุปบทเรียนรวมกันของเครือขาย8  
  

 7พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, “สัมพันธภาพแหงพุทธศาสนา  : การศึกษา ภาษา และประเพณี
วัฒนธรรมที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต, รายงานการวิจัย, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช, 2558, หนา 34. 
 

8 ประชาสรรค   แสนภักด,ี การจัดการความรูของเครือขายทางสังคมเพื่อการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ,  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549, หนา  บทคัดยอ. 

สมัมาวาจา  

สมัมนากมัมนัตะ 

สมัมาอาชีวะ 

สมัมาวายามะ  

สมัมนาสติ 

สมัมาสมาธิ 

 

ศีลสกิขา/พฒันา

กาย/ฝึกหัด/ทกัษะ 

 

สมาธิสิกขา/พัฒนา
จิต/บริหารจิต/ฝกจิต 

 

ไตรสิกขา 

(Trainings) 

ศาสนาแห่ง

การปฏิบัต ิ

ปญญาสิกขา/พัฒนา
ปญญา/คิดเปน
ระบบ/คิดถูก/

แกปญหา/รูความจริง

 

สมัมาทิฏฐิ 

สมัมนาสงักปัปะ 
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 เกษมศานต    ชัย ศิลป  ทํ าการ ศึกษา เรื่ อง  การพัฒนาเครือข ายการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเยาวชน พบวา การพัฒนาเครือขายมีองคประกอบสําคัญ 5 
ประการ ไดแก (1) การมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก (2) การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน (3) การถายทอด
ขอมูลของเครือขายใหผูอื่นรับรู (4) การสรรหาบุคคลเขารวม และ (5) การจัดหาทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน9  
 ศิริพงษ   บุญถูก ทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาเครือขายทางสังคมในกิจกรรมการ
ทอดผาปาของสังคมอีสาน พบวา เครือขายทางสังคมมีความสัมพันธกับกิจกรรมการทอดผาปาของ
สังคมอีสาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .0510 
 สวนพระมหาสุทิตย   อาภากโร ใหเหตุผลวา  การสรางเครือขายทางสังคมเกิดจาก
หลักการ 3 ประการ คือ  
 1. สถานการณปญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ําซอน หลากหลาย และขยายตัว จนเกิน
ความสามารถของปจเจกบุคคล หรือกลุม ที่จะดําเนินการแกไข  
 2. เครือขายเปนเครื่องมือหรือยุทธศาสตรในการสรางพื้นที่ทางสังคม และ  
 3. เพื่อใหการประสานผลประโยชนเปนไปอยางเทาเทียม จากที่กลาวมาในขางตน จะเห็น
ไดวาเหตุผลสําคัญของการสรางเครือขายทางสังคม คือ การมุงที่จะบรรลุเปาหมายของปจเจกบุคคล 
ซึ่งไมสามารถทําไดดวยตนเองโดยลําพงั แตตองอาศัยการรวมตัวกันเปนกลุมเพือ่แลกเปลีย่นทรพัยากร 
อันจะสงผลใหสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย อันเปนการประสานผลประโยชนซึ่งกันและกัน11  

2.5 รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พระครูสิริรัตนานุวัตร ไดศึกษาวิจัยวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ 4” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธฯ ตามหลักของอริยสัจ 4 (2) เพื่อทดลองรูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธฯ  (3) เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
พุทธฯ ขนาดการวิจัยเปนแบบช้ันเรียน รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรกลุมตัวอยางใชนิสิตที่
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกําลังวิทยานิพนธ จํานวน 32 ทาน เปรียบเทยีบผลการทดลองกอน และ 
หลังในกลุมเดียวกัน (One Group Pretest Posttest Design) หรือกลุมทดลอง 2 กลุมที่สัมพันธกัน  
(T-test for dependent)  ในทดลองตามสูตร E-O1XO2   (E=การทดลอง O1=การทดลองครั้งกอน 
X=ใชคูมือทดลอง O2=การทดลองครั้งหลัง)  
         ผลการวิจัยพบวา  นิสิตพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยหลักสัจ 4 ตาม
วัตถุประสงคขอที่ 1 เรื่องรูปแบบการวิจัย 3 ตอน คือตอนที่ 1 เรื่อง รูปแบบการวิจัย 10 รูปแบบ ตอน

    9 เกษมศานต   ชัยศิลป, การพัฒนาเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เยาวชน, สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, หนา บทคัดยอ. 
 10ศิริพงษ   บุญถูก,  การศึกษาเครือขายทางสังคมในกิจกรรมการทอดผาปาของสังคมอีสาน, 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2544, หนา บทคัดยอ. 
 11 อางแลว, พระมหาสุทิตย   อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, หนา 55-58. 
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ที่ 2 เน้ือหาของโครงการวิจัย 13 รูปแบบ และตอนที่ 3 องคประกอบความรูการวิจัย 6 รูปแบบ  
หลังจากน้ัน นิสิตเขาสูกระบวนการทดลองความรูระเบียบวิธีวิจัย ฯ ผลการทดลองการศึกษาคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัยฯ รายขอตามมาตราสวน 5 ระดับ กอนศึกษาคูมือ นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัย
ในระดับปานกลางทุกรายการ  คาเฉลี่ยที่ 3.19 หลังศึกษาคูมือนิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัยใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยที่ 4.14  รวมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.66 แปลผลอยูระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทดลอง
ศึกษาคูมือครั้งกอนอยูในระดับปานกลาง ครั้งหลังอยูในระดับมากมีผลตางเชิงประจักษ ที่ 0.95 คา 
sig. ที่ .01  ผลคือ มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01) และประการสุดทายไดคูมือการวิจัยสําหรับนิสิตและ
ผูสนใจทั่วไปจากการทดลองใชกับนิสิต 1 เรื่อง เรียกวาคูมือระเบียบวิจัยทางพระพุทธศาสนา (ตาม
รายช่ือของวิชา)12 
 ปยฉัตร  วงศาโรจน ไดแสดงตัวอยางการเสริมสรางเครือขาย จากการศึกษาแนวทางการ
สรางเครือขายการฟนฟูมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการสรางเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนความคิดเห็นตอกิจกรรมใน
การทํางานรวมกันเปนเครือขายและความคิดเห็นตอแนวทางในการดําเนินการสรางเครือขายการฟนฟู
สมรรถภาพฯ  ใชกลุมประชากร คือ เจาหนาที่องคกรภาครัฐภาคเอกชนองคการอิสระชุมชนและ
ครอบครัว 

 ผลการศึกษา  พบวา  ประชากรสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุระหวาง 25-29 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดอยูระหวาง 8,001-10,000 บาทและทํางานอยูในองคการภาครัฐความ
คิดเห็นตอการสรางเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนสวนความคิดเห็นตอกิจกรรมใน
การทํางานรวมกันเปนเครือขายความคิดเห็นตอแนวทางในการดําเนินการสรางเครือขายฟนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนอยูในระดับมากและขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ีคือกลุมสมาชิกใน
เครือขายควรตกลงกันถึงเปาหมายทีชั่ดเจนทํางานไปในทิศทางเดียวกันศึกษาชุมชนใหจัดเจนถึงปญหา
และความตองการและควรมีสวนรวมกันในการทํางานทุกภาคสวนนอกจากน้ียังควรมีการจัดสรร
บุคลากรในการทํางานดานการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการเพิ่มเติมเน่ืองจากเด็กยังไดรับการชวยและ
เพิ่มการประชาสัมพันธและสุดทายคือภาครัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณดานการฟนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการใหมากกวาปจจุบัน13 
 นายธนู ศรีทอง  กลาวถึง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาองคาพยพของการศึกษาของแตละประเทศนั้น 
แนนอนตองมีหลายสวนปจจัยหรือหนวยงานมากมายเขามาขับเคลื่อน ทํางามรวมกันเปนฟนเฟอง
หลายรอยฟ นเฟอง การบริหารปกครองประเทศก็แยกออกเปนกระทรวง มีเจากระทรวงคือ 
รัฐมนตรีวาการ ผูนํารัฐมนตรีตาง ๆ คือ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย เรียกผูนําองคาพยพแหง

 
12พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ,  รูปแบบการ (จัด) การเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยตาม

หลักอริยสัจ 4, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, 89. 
 13ปยฉัตร  วงศาโรจน, การศึกษาแนวทางการสรางเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดย
ชุมชน, ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550,  อางในพระดาวเหนือ  บุตรสีทา “การสรางเครือขาย
และการจัดการเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนําสุข อ.ทุงเสล่ียม จ. สุโขทัย, 2557, 
หนา  82. 
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การศึกษาวา กระทรวงศึกษาธิการ ถือวาเปนเครือขายบริหารประเทศภาคการศึกษา และ
กระทรวงน้ี มีหนวยงานบริหารยอยออกไป เปนลักษณะเครือขายโดยช่ือตาง ๆ  ดังน้ี  

 1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
 หนวยงานนี้ไดด ําเนินงานภายใตกรอบรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนกรอบประเทศ
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและการจัดต้ังสถาบัน
นานาชาติเพ ื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
หนวยงานน้ีมีโครงการ Education HubSchool  และอยูระหวางดําเนินโครงการ 

Spirit of ASEAN (Sister/Partner School และ Buffer School) สําหรับกิจกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลวในป 2554 คือการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเกี่ยวกับอาเซียนรวมทั้งกิจกรรมคาย
เยาวชนเพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานน้ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทยการประชุม 

อยางไมเปนทางการระหวางผูบริหารระดับสูงดานการอุดมศึกษาและการจัดทํายุทธศาสตรดาน
การอุดมศึกษาอาเซียน 

4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
สํานักงานมีโครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู เกษตรนานาชาติ จัดการเรียนการ 

สอนบริการสังคมร วมกับนักศึกษาสิงคโปร โครงการแลกเปลี ยนกับ   Institute of 
Technical  Education  Collage East, Singapore โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคลาว
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทวิภาคีระดับ  ปวส. กับบรูไนฯ โรงเรียนพระราชทานฯวิทยาลัยกําปงเฌอ
เตียลกัมพูชารวมมือกับ SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซียจัดการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

5. สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
สํานักน้ีมีโครงการสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซียบรรยายทางวิชาการเรื่อง 

ความตะหนักเรื่องการกาวสูอาเซียนบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและคนดอยโอกาส
ใหกับผูแทนมาเลเซียโครงการพัฒนานโยบายการศึกษาสูอาเซียน:กรณีศึกษาไทย-ลาว-เวียดนาม
โครงการความรวมม ือไทย-ลาวโครงการความรวมม ือไทย-เวียดนาม 

6. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน 
กศน.) สํานักน้ีจัดศูนยการเรียนรู ชุมชนใหประเทศเพื่อนบานอบรมเทคนิคการจัดนิทรรศการ
การนําเสนอขอมูลสงเสริมความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนในศูนยวิทยาศาสตร
ของประเทศเพ ื่อนบาน 
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7. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
สํา นั ก น้ี ไ ด เผยแพรประชาสัมพันธความรูเรื่องอาเซียนแกบุคลากรใน สช. และ 

โรงเรียนเอกชนสนับสนุนโรงเรียนเขาแขงขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียนครั้งที่๓ที่ประเทศ
อินโดนีเซียโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาป 2552 กับสิงคโปรรวมสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการการศึกษาไทยที่ประเทศเวียดนาม 

8. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักน้ี ไดเขารวมเปนภาคีองคกรสมาชิกสภาครูอาเซียนโดยรวมกับองคกรครูใน 

กลุ มประเทศอาเซียน5 ประเทศไดแกอินโดนีเซียมาเลเซียฟลิปปนสสิงคโปรและไทยกอต้ังข้ึนใน
ป 2521 ปจจุบันมีภาคีสมาชิก 23 องคกรจาก 9 ประเทศ 

9. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-ASEAN University  Network) 
เครือขายน้ีไดจัดกิจกรรมแลกเปลี ยนนักศึกษาภายในอาเซียนมีการพัฒนาหลักสูตร 

และการประเมินหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ เชนเคม ีคอมพิวเตอรวิศวกรรมศาสตรหรือศาสตร
อื่น ๆ 14   
 พรศักด์ิ สุจริตรักษ กลาวในรายงานวิจัย เรื่อง ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 2) ปญหาและความตองการของผูบริหารใน
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม   
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการบริหาร
ทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ    
 2. ปญหาและความตองการของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน พบวา 1) ดานการบริหารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ/เขตพื้นที่การศึกษาควร
จัดทําคูมือการบริหารวิชาการที่รองรับการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน สงเสริมสนับสนุน
การผลิตคูมือ สื่อ และวัสดุอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา จัดทําหลักสูตร
รายวิชาภาษาอาเซียน จัดทําคูมือการเทียบเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนตางชาติ และ
สนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 2) ดานการบริหาร
งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการควรทุมงบประมาณสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาที่รองรับการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน สรางเครือขายความรวมมือเพื่อจัดการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน  
3) ดานการบริหารงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ/เขตพื้นที่การศึกษาควรมีนโยบายจงูใจใหครูพัฒนา
ตนเองในดานภาษาอังกฤษจัดทําสื่อความรูเชิงลกึสงมอบใหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 4) ดานการ
บริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ/เขตพื้นที่การศึกษาควรประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อกําหนด

 
14ธนู ศรีทอง, รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, หนา 55-56. 
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษาดานอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทําแหลงขอมูลสารสนเทศ
หลัก ควรเปนหนวยประสานความรวมกับโรงเรียนทั้งในและตางประเทศ ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
อาเซียนในสถานศึกษา15 

อัจฉณพร  หิรัญอมรกุล ได  ศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานสมรรถนะครูผู  สอนวิชาภาษา 

อังกฤษระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษามาตรฐาน

สมรรถนะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (2) ตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะ

ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนกลุ มตัวอยางประกอบด วย1)ผูทรงคุณวุฒิ 25

คนและผูเชี ยวชาญ 18 คน) ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จํานวน 420 คนเครื่องม ือท ี่ใช

ในการวิจัยไดแกแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางและแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห 

เน้ือหาคามัธยฐานคาพิสัยระหวางควอไทล  คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคาความโด งคาความเบและ

สถิติการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน 

 ผลการวิจ ัยพบวา (1) องคประกอบมาตรฐานสมรรถนะครูผู สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ 
ม ัธยมศ ึกษาเพ ื่อรอง รับประชาคมอาเซียนมี 7 องคประกอบ 22 ตัวบ งช้ี 72 ตัวบงช้ียอย จํานวน 7 
องคประกอบ ไดแก ดานการวิเคราะห  บริบทอาเซียนที ่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ด านการสรางความรอบรูทางภาษาอังกฤษ  ดานการออกแบบการเรียนรู  ดานการ
พัฒนาผู เรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษ  ด านการสรางสื อและใชเทคโนโลยีส ง เสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ดานการบริหารจัดการชั นเรียนภาษาอังกฤษ และดานการสร างเครือขายการเรียนรู
ซึ่งทั้ง 7 องค ประกอบมุ งสู การรองรับประชาคมอาเซียน (2) ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลเชิงโครงสร างกับขอมูลเชิงประจักษ  ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิง
จําแนกองคประกอบทุกคู มีความแตกต  างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0116 

อรรถส ิทธ์ิ  ส ุทธิวาร ี ศ ึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาค 

ตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคศึกษา คือตรวจสอบและหาความ

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน 

 ผลการวิจัยพบวา (1)รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อ

รองรับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนตามการประมวลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 19 คน

พบว ามีการบริหาร 3 ดาน (16 เรื่อง 43 ขอ) ไดแก การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคล

 
15

 พรศักดิ์ สุจริตรักษ, ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม,รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2556, 
หนา บทคัดยอ. 

 16อัจฉณพร  หิรัญอมรก ุล, มาตรฐานสมรรถนะครูผ ูสอนว ิชาภาษาอ ังกฤษระด ับม ัธยมศ ึกษา 

เพ ื่อรองรับประชาคมอาเซ ียน, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556, หนา บทคัดยอ. 
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และการบริหารงานท ั่วไป  (2) ผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาค

ตะวันออกเพื่อรองรับการพ ัฒนาสูประชาคมอาเซียนตามท ัศนะของผูบรหิารสถานศ ึกษาโดยรวมอยูใน

ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ีการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล  (3) ผลการหาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู ประชาคมอาเซียนโดยการนําไป

สอบถามจากผูปฏิบัติจริงในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใชวิธีการสนทนากลุมพบวารูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาสู ประชาคมอาเซียนดาน

การบริหารงานทั่วไปการ บริหารงานบุคคลและการบริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล อง

กับการบริหารงานด วยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่ผูปฏิบัติจริงดําเนินการในสถานศ ึกษา17 

 พระครูสิริรัตนานุวัตร  รายงานการวิจัย เรื่อง การเสริมสรางสุขภาวะองครวมตามแนว
พุทธ  โดยวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองคฯ (2) เพื่อ
วิเคราะหและถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองครวมฯ  ใชพื้นที่วิจัยตามกระบวนการ
เสริมสรางสุขภาวะองครวม 4 พื้นที่/เครือขาย คือจังหวัดนาน ใชกลุมฮักเมืองนาน  จังหวัด
อุบลราชธานี ใชสํานักปฏิบัติธรรมวัดหนองปาพง  จังหวัดปทุมธานี ใชพื้นที่วัดปญญานันทาราม 
จังหวัดลพบุรี ใชวัดพระบาทนํ้าพุ  วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา  แนวคิดการเสรมิสรางสุขภาวะฯ จากเครือขายเสริมสรางสุขภาวะองค
รวม 4 ดาน มเีน้ือหาทั้งแนวศึกษาเรียนรู จากคํายืนยันที่วา  ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ แนว
ความเช่ือกรรม จากคําที่วา คนหยาบชา มักประหัตประหาร ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  มีผลให
เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เมื่อกลับมาเกิดใหม จะมีโรคมาก อายุสั้น พระพุทธเจาบัญญัติวินัย
สงฆเพื่อสุขภาพ หามภิกษุพรากของเขียว หามทิ้งของเนาของเสียลงในนํ้า  
 เครือขายของพระสงฆตามกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะ 4 ดาน  คือ ดานกาย มีกลุม
ตัวอยางฮักเมืองนาน กลุมน้ีจัดกิจกรรมปลูกปา บวชตนไม รักษาแหลงนํ้าลําธาร ทําเกษตรแปรรูป ทํา
ธุรกิจชุมชน รณรงคตอตานยาเสพติด ปลูกฝงจิตสํานึกในบานเกิด เคารพบุพพการี และบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ดานจิตใจ มีกลุมตัวอยางสํานักปฏิบัติธรรมของหลวงพอชา มีผลสัมฤทธ์ิทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ ขยายสํานักปฏิบัติสูตางประเทศจํานวนมาก ดานปญญา มีกลุมตัวอยางวัดปญญานัน
ทาราม  จัดกิจกรรมพัฒนาปญญา โดยคายพุทธบุตร คายพุทธธรรม โครงการติดอาวุธทางปญญา เพื่อ
เรียนรูสัจธรรม สรางทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานสังคม มีกลุมตัวอยางวัดพระบาทนํ้าพุ  จัด
กิจกรรมดูแลผูติดเช้ือเอดสบนฐานของกรุณาธรรม โดยการใหการศึกษาแกผูติดเช้ือเอดสและทํา
ฌาปนกิจศพผูติดเช้ือเอดส18 

17อรรถส ิทธ์ิ  ส ุทธิวาร ี, รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการ 

พัฒนาสูประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยบุรพา, 2556, หนา บทคัดยอ. 

 
18 พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, ศึกษาแนวคดิและกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองครวมตาม

แนวพุทธจติวิทยา, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, 2559, หนา 4.  
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 พรศักด์ิ สุจริตรักษ  ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
จัดการเรียนรูสู ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา ความพรอม
ของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการบริหารงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
ควรทุมงบประมาณสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาที่รองรับการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน สราง
เครือขายความรวมมือเพื่อจัดการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน ดานการบริหารทั่วไป 
กระทรวงศึกษาธิการ/เขตพื้นที่การศึกษาควรประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร
สถานศึกษาดานอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทําแหลงขอมูลสารสนเทศหลัก ควรเปน
หนวยประสานความรวมกับโรงเรียนทั้งในและตางประเทศ ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธอาเซียนใน
สถานศึกษา19

 

 

 

 
19 พรศักดิ์ สุจริตรักษ, ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู ประชาคม

อาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม, หนา  บทคัดยอ. 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

โครงการวิจัยน้ี เนนใชวิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใชระเบยีบการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
แบงภาคศึกษา 2 ภาค ดังน้ี 
 1) การศึกษาในภาคเอกสาร (Documentary Study) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก ทุติยภูมิ ไดแก เอกสารและหลกัฐานทีเ่กี่ยวของ ทั้งหนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความ
เปนมา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงบทบาท ความสัมพันธทั้งในระดับผูบริหารการศึกษา ผู
ศึกษา/ องคกร/ศาสนาที่จัดการศึกษา รวมทั้งประเภทการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ของประเทศฟลิปปนส และเมียนมาที่มีแนวคิดการศึกษา เครือขาย และการเสริมสรางๆ ดังน้ี   

 การจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) ที่มาของการจัดการศึกษา 2) ความหมายการจัด
การศึกษา 3) หลักการสําคัญของการจดัการศึกษา  4) ประเภท/องคประกอบการจัดการศึกษา 5) พหุ
ภาคีการจัดการศึกษา 6) กระบวนการจัดการศึกษา 7) การมีสวนรวมจัดการศึกษา  8) ประยุกตใช
การจัดการศึกษา  
 เครือขายการศึกษา ประกอบดวย 1) ที่มาของเครือขาย 2) ความหมายเครือขาย  
3) หลักการสําคัญ  4) กําเนิดเครือขาย 5) ประเภทเครือขาย  6) องคประกอบเครือขาย  7) ลักษณะ
ของเครือขาย   8) เครือขายแบบมีสวนรวม  9) กิจกรรมเครือขาย  10) กระบวนการเครือขาย  11) 
การประยุกตใช   12) เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
 กระบวนการเสริมสรางเครือขาย  ประกอบดวย 1) ที่มาของการเสริมสรางเครือขาย         
2) ความหมายการเสริมสรางเครือขาย  3) หลักการสําคัญการเสริมสรางเครือขาย 4) ประเภท/
องคประกอบการเสริมสรางเครือขาย  5) กระบวนการ/วิธีการเสริมสรางเครือขาย 6) การทํางานแบบ
การเสริมสรางเครือขาย  7) หนวยงานที่รับผิดชอบการเสริมสรางเครือขาย 8) ระบบการประเมินผล
การเสริมสรางเครือขาย  9) ประยุกตใชการเสริมสรางเครือขาย 10) การบริหารจัดการเครอืขาย   
11) องคคุณของผูปบริหารจัดการเครือขายตามการบริหารทั่วไป 12) กระบวนการจัดการเครือขาย 
13) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธเครือขาย 14) การสรางเครือขายและการมีสวนรวมทางดานการจัด
การศึกษา   15) ระดับการสรางเครือขาย  16) องคประกอบของการเสริมสรางเครือขายและการมี
สวนรวม  17) การรักษาเครือขาย 
 (2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)  ศึกษาถึงการบริหารจัดการ  ประเภท
การศึกษา ระดับการศึกษา ระบบการศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และภาคีเครือขายการจัด
การศึกษา โดยแยกเปน สวน ก. และ ข.  ดังน้ี  



155 
 
 

 ก. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาไดแก ประเทศฟลิปปนส โดยมหาวิทยาลัยเดลา ซเล De La Salle 
University และมหาวิทยาลัยภาคีที่เกี่ยวของ  ประเทศเมียนมา โดยมหาวิทยาลัยยางกุงและภาคี
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกลุมประชาคมอาเซียนและเปนมหาวิทยาลัย
เครือขายอาเซียนที่มีนโยบายการศึกษาที่หลากหลายภาคีการจัดการศึกษา 
 ข. คัดเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  ผูบริหารระดับหนวยงาน อาจารย  นักศึกษา
ทั่วไป และภาคีเครือขายที่ประกอบดวยพระสงฆ (ประเทศเมียนมาที่จัดการศึกษาภาครัฐโดยองคกร
เอกชนสงฆ) หรือบุคคลอาชีพอื่น ๆ ของพื้นที่เปนตัวอยาง 2 พื้นที่ศึกษาน้ี รวม 20 คน   
 ค. กําหนดประเด็นสัมภาษณ 3 กลุม คือ การศึกษา เครือขายการศึกษาและกระบวนการ
สรางเครือขาย ที่เช่ือมโยงแนวคิด รูปแบบ การจัดการ แนวทางการสรางเครือขาย การประยุกตใช
ความรู การจัดการศึกษา และเครือขายระดับอาเซียน  
 ง. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาทางเอกสารและภาคสนาม โดยนํามา
วิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา  รูปแบบ การจัดการศึกษา 
กระบวนการศึกษา พหุภาคีการศึกษาและรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธในมิติตางๆ ทั้งน้ี เนนการ
นําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหทางการ เอกชน ชุมชน องคกรคณะสงฆ เปนขอมูลปฏิรูปการศึกษา
ใหสอดคลองกับการศึกษาระดับอาเซียนตอไป 

3.2 พื้นที่/ผูใหขอมูลสําคญั (Key Informants) 

  ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญเปน 4 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และพระสงฆ
เครือขายทางการศึกษาหรือผูเกีย่วของฐานะบรบิทสวนบุคคล ในพื้นที่ 2 ประเทศตัวอยาง รวมจํานวน 
20 ทาน  โดยแยกตามพื้นที่/กลุม ดังน้ี  
 1) พื้นที่วิจัยประเทศฟลิปปนส โดยมหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียน ใชมหาวิทยาลัย 
De La Salle University รวมกับภาคีมหาวิทยาลัย Adamson University จํานวน 10 ทานดังน้ี 

 ผูบริหาร/ตําแหนง 4 ทาน คือ  

(1) บรัธเดอร เฮนรี อี เอสคูเรล รองประธานกิจการการเงิน (Bro. Henry 
E. Escurel, CM (Office of the Vice President for Financeal Affairs) 

(2) ดร. มาเควซ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (Maquez) 
(3) ซิสเตอรมารจุา เอส ปาเดร จวน หัวหนาสํานักงานฝายสมัพันธ

มหาวิทยาลัย 
(4) ฝายสํานักงานสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยฝายกจิกรรม  

อาจารย 2 ทาน คือ 
(5) นางดาคานาย เน คณบดีคณะวิทยาศาสตร (Maganay Nay) 
(6) อาจารยลอยด  คาเนต (L. Canete) 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
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นึกศึกษา 3 ทาน  
(7) นางปรซีลิลา เอฟ วาลมอนเต (Precilla F. Valmonte) 
(8) นางแอนเดรีย ซี จอรจ  (Andrea C. George) 
(9) นายซันโตส Jr.คุปตะ (Santos, Guptas) 

  มิสสันนารี  1 ทาน  
(10)  ซิสเตอร มารจุา เอส ปาเดร  (Sr. Maruja S. Padre Jaun, MSCS)  

ภาคีเครือขายผูประสานงาน/นักศึกษา 5 ทาน 
 (1) อีกานาเซีย มหินทรา (Iganacio Mahindra) 

(2) แอล ราเฟล จมีมา  ลนีา (Lariosa Rafael Jeanma, Leena) 
(3) นางคริสเตียนา ฉอน มิเซช  (Cristiana, Jhon Michael) 
(4) นายโฟลเรส เจลเลียน จอหน  (Flores, Jellian, John) 

 2) พื้นที่วิจัยประเทศเมียนมา ใชมหาวิทยาลัยยางกุง (Yangon University) รวมกับภาคี
มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร จํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

  ผูบริหาร/ตําแหนง 3 ทาน คือ  

   (1) ดร. ธิดา กยู ศาสตราจารย และ หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและ 
  ผูอํานวยการโครงการพัฒนา MDevS Programme  (Dr.Thida Kyu, Prof. (Head)  
  Department of Economics Director (MDevs Programmme)  
   (2) อาจารยเบญจมาศ  รองหวัหนาแผนกภาษาไทยชาวเมียนมา 

    (3) อาจารยบัวหลวง  หัวหนาแผนกวิชาภาษาไทยชาวเมียนมา 
   อาจารย 2 ทาน  คือ  

   (4) อาจารยสราญจิต   อาจารยผูบรรยาย ชาวเมียนมา 
   (5)  อาจารยวงเดือน   อาจารยผูบรรยาย ชาวเมียนมา 

  นักศึกษา 3 ทานคือ  
   (6) นางสาวไออุน  นักศึกษาป 4   ชาวเมียนมา 
   (7) นางสาวพลอยชมพู นักศึกษา ป 4  ชาวเมียนมา 
   (8) นายปญญา นักศึกษา ป 4   ชาวเมียนมา 
  พระสงฆภาคีเครือขายหลัก ๆ 2 ทาน  คือ  

    (9) หมอง อชิน ซันดะ ซาวิท  เมืองยางกุง 
    (10) หมอง อชิน แคน ดอร มะ  ชาวเมืองยางกุง 
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

  ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 3 ประเด็นหลักตาม
วัตถุประสงคที่จะศึกษา คือ  ประเด็นการศึกษา  เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขาย ของ
ตัวอยางประเทศประชาคมอาเซียน ดังน้ี  
  1) แบบสัมภาษณ (Interview Guideline) พรอมแนวคําถามหลักและยอย 

 2) อุปกรณบันทึกขอมูล 

3.4 การเกบ็ขอมูล 

 1) ขอมูลภาคเอกสาร (Documentary Study) 

  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ไดแกพระไตรปฎกและเอกสารทุติยภูมิ ไดแก  
 หนังสือ เอกสารสารสนเทศ แผนการพัฒนาการชาติ นโยบายการศึกษาชาติ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  รายงานการวิจัย  วารสาร ขอมูลสื่อออนไลน จาก 
 แหลงขอมูลของรัฐบาลไทย ฟลิปปนส เมียนมา ที่มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย 
 ดานการจัดการศึกษา เครือขายการศึกษา และกระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 อาเซียน ทีม่ีความเช่ือมโยงถึงแนวคิด หลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ มาตรการ โครงการ/ 
 กิจกรรมตาง ๆ   
  
 2) เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study)  

     ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ รายบุคคลและเสวนากลุมยอยเปนหลัก โดยแยกประเด็น  
ดังน้ี 

ก. การลงพื้นที่ ผูวิจัยลงพื้นที่ที่กําหนดไว คือประเทศฟลปิปนสและเมียนมา โดย 
 คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ไดแก มหาวิทยาลัย De La  
 Salle University  ฟลปิปนสและมหาวิทยาลัยยางกุง (Yangon University) เมียนมา  
 รวมถึงมหาวิทยาลยัภาคี  

 ข. การสัมภาษณ (interview) ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal  
  interview) กําหนดเน้ือหาสัมภาษณตามแนวคําถามประกอบการแบบสัมภาษณ  
  (Interview Guideline)  และแนวการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) จาก 
  บุคคลที่มีสถานะสัมพันธทางการศึกษารายบุคคลในฐานะผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและ 
  พระสงฆ (รวมภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่ไมเจาะจง) 
  อน่ึง เปนการสัมภาษณภาคสนามแบบโดยตรง ใชคําถามแบบคําถามปลายเปด  
 (semi-structured) เพื่อเปดโอกาสใหผูใหขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได   
 หากขอมูลน้ันเปนประโยชนตองานวิจัย แลวจึงขยายการสืบคนขอมูลจาก ผูใหขอมูล 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
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 หลักดังกลาวไปสูผูใหขอมูลระดับอื่น ๆ เพื่อชวยเสริมใหไดขอมูลที่ละเอียดข้ึน
 พรอมกับบันทึกเทปการสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการ 
  วิจัยตอไป 
  ค. เสวนากลุมยอย (Focus Group Discussion) เสวนากลุมยอยรวมกับผูให 
  ขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงค  ประเด็นการบริหารจัดการการศึกษา เครือขายการศึกษา    
  กระบวนการสรางเครือขายการศึกษารวมถึงสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาท 
  สําคัญที่ในการจัดการศึกษากับผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และเครือขายพระสงฆ กลุม 
  ละ 2-5 ทาน 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาทั้งเชิงเอกสารและขอมูลประจักษจากการสัมภาษณ เปนกระบวนการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่เนนการวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญดานเน้ือหาที่กําหนดไวตามวัตถุประสงค  ตามประเด็น ดังน้ี   
  1) วิเคราะหแนวคิดการจัดการศึกษาประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศฟลปิปนส 
   และเมียนมา อาจเทียบการศึกษาของประเทศไทยบนพื้นฐานการศึกษาใน 
   พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆสวน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
   วิทยาลัย 

2) นําเสนอรูปแบบและวิธีการสรางตัวช้ีวัดการบริหารจัดการ เครือขาย และ  
กระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 

 3) นําผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานกับระดับการ 
ปฏิบัติที่มีตอการสรางการใชตัวช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาระดับอาเซียน 

   4) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว และใหได 
 เห็นชุดความรูการจัดการศึกษา เครือขายและแนวทางเสริมสรางเครือขายการศึกษา 
 สําหรับประยุกตใชระดับนโยบาย องคกร ชุมชน และปจเจกบุคคล 

3.6 การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  

 ผูวิจัยนําเสนอรายงานในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถาย  เหตุการณที่เกี่ยวของกับการสรางและการใชองคประกอบและตัวช้ีวัดการศึกษา 
เพื่อใหเห็นการบริหารจดัการ เครือขายการศึกษา กระบวนการเสริมสรางเครอืขายและการประยุกตใช
ระดับนโยบาย องคกร สถาบัน รวมถึงการยกความสําคัญการศึกษาในพระพุทธศาสนาตามหลัก
ไตรสิกขาในฐานะมรดกดินแดนอาเซียนน้ี  
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 บทน้ี เปนการศึกษาคนควาเพื่อตอบโจทยวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เกี่ยวกับ
กระบวนการสรางเครือขายการศึกษาเพือ่รองรบัขอตกลงความรวมมือการศึกษาประเทศประชาคม

อาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งใชประเทศตัวอยาง 2 ประเทศ คือ ฟลิปปนสและเมียนมา สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มุงเนนจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคน
ไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
ขอบขาย การจัดการศึกษา เครือขายการศึกษาและกระบวนการสรางเครอืขายการศึกษา ดังน้ี   

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมลูการจัดการศึกษาแบบพหภุาคี ฟลิปปนสและเมียนมา 
 4.2 ผลการวิเคราะหขอมลูเครอืขายทางการศึกษา ฟลปิปนสและเมียนมา 
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมลูกระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาฟลปิปนสและ
เมียนมา 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาแบบพหุภาคี ฟลิปปนสและเมียนมา 

 ประเด็นน้ี ผู วิจัยมีกรอบการวิเคราะหที่ครอบคลุมเน้ือหาแนวคิด ทฤษฎีเครือขาย
การศึกษาประชาคมอาเซียนบทที่  2 โดยองครวม ดังน้ี  

 ภาคีจัดการศึกษา ฟลิปปนส  

 ยุคอาณานิคมแหงสเปน ประเทศฟลปิปนสจัดระบบการศึกษาโดยศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาธอลกิ สงผลดีที่มีการศึกษาดีมีคุณภาพ ตอมาอยูภายใตระบบอเมริกาภาษาอังกฤษมากข้ึน
แทนภาษาถ่ิน ทายสุดแมถูกญี่ปุนยึดครองสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตก็ไมมีบทบาทพฒันาการศึกษา 

 ยุคหลังอาณานิคม กท. ศึกษาธิการกําหนดใหใชสองภาษา (อ.ตากาล็อค ใชรูปแบบ
การศึกษาแบบอเมริกนัที่เนนภาษาอังกฤษ 
 ปรัชญาการศึกษาฟลิปปนส รักชาติ เคารพในสิทธ์ิ ช่ืนชมผูเสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม 
คุณคาจิตวิญญาณ จารีตวินัย  มีระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนแบบ K-12  มีพ.ร.บ. การจัดการ
บริหารโรงเรียน มีหลักการประกันคุณภาพการศึกษา   
 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Management – SBM) 
กําหนดวัตถุประสงคใหสนับสนุนสงเสริมความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและศูนยการเรียนรู
ใหประสบความสําเร็จและย่ังยืน และพระราชบัญญัติน้ีกําหนดโครงสรางของกรมศึกษาธิการใหมี

หนาท ี่ความรับผิดชอบที่กระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ  รัฐบาล →เขตการศึกษา →อําเภอ 

→ โรงเรียน 
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 หนวยงานบริหารการศึกษา แรกสุด คือ กรมวัฒนธรรมการศึกษาและกีฬา ตอมาเปน

กรมศึกษาธิการ บริหารจัดการในรูปแบบ SBM ระยะแรก 23 หัวเมือง โดยไดรับการสนับสนุน

จากธนาคารโลกฝายจัดหาเงินทุนสําหรับโรงเรียนโครงสรางพื้นฐานของการฝกอบรมการพัฒนา

หลักสูตรและตําราเรียน  ไมมีระดับ ม.ปลาย 

 การศึกษาระดับพื้นฐาน K-12 การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ภาคบังคับ 
เรียนฟรี ใชสูตร/ระบบ 6-4-2/ ระดับอุดมศึกษา ใชสูตร 4-2-3   ประเภท/พหุภาคีการจัดการศึกษา 
การศึกษาอิสระมทีัง้ระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน (กศ.น.)  ระบบการจัดการ
ภาคการศึกษาแบบไตรภาค ๆ ละ 5 เดือน สวนภาคที่ 3 ใชเวลา 3  เดือน  

 ระดับการศึกษา มี ระดับพื้นฐาน + ระดับอุดมศึกษา และมีประเภท การศึกษาดาน
เทคนิค การศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
 ดานวิชาการ ถือวา  การศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนทีสุ่ด ดังวลี
ของกรม ศึกษาธิการที่วา GO ! Education และ Education for all ดังน้ัน กองพัฒนาหลักสูตรได
กําหนดหลักสูตรข้ึนมา เรียกวา K to 12  (K–12  is a designation for the sum of primary and 
secondary education  ครูสอน ระดับพื้นฐาน จบปริญญาตรี สาขาครุศาสตร สาขาตรง หรือสาขา
อื่น แตมี ปว.ค. หลักสูตรการศึกษาตองเอื้อใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ภาคีการจัดการศึกษา
ระดับ อุดมฯ 1,043 แหง รัฐ 100 แหง และเอกชน 943 แหง  

 ปรัชญา > มหาวิทยาลัยอดัมซัน ภาคีเครือขายมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาวินเซน
คาธอลิค เปนศูนยกลางนําความรูสําหรับการศึกษาที่มี คุณภาพ โดยเฉพาะอยาง ย่ิงสําหรับ
ผูดอยโอกาสทางสังคม  สอดคลองกับรายงานวิจัยของ ธนวุฒิ แกวนุช วา การศึกษาฟลิปนส ถือวา
เปนศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากมีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย
แบบเดียวกับอเมริกา มีทั้งในระบบและนอกระบบ ระดับปฐมและมัธยมเรียนฟรี ฟลิปปนสไดรับฉายา
วา เปนศูนยกลางการศึกษาแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)  

 ภาคีจัดการศึกษา ประเมียนมา  

 ประเทศเมียนมาน้ัน นอกจากจัดการศึกษาที่กํากับนโยบายและกระทรวงที่รับผิดชอบ
ขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรทางศาสนา การจัดการ
ศึกษาภาครัฐน้ัน แมเปนภาครัฐแตดําเนินการโดยภาคเอกชน แตมีเน้ือหาทางธรรมะ น่ันก็หมายถึง 
พหุภาคีการจัดการจัดการสึกษาแบบน้ีไมแปลกอะไร (เชนเดียวกับไทย)  เพราะเมียนมาในฐานะเปน
เมืองพระพุทธศาสนาที่มีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนสที่มี
ประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% จึงแยกการจัดการศึกษาเปน 2 สวน คือ 
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 การศึกษาที่จัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพเิศษ –
สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาล)ี  การศึกษาที่จัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิ
วังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ1  
 เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยสงฆไทยทั้ง 2 แหงที่มีการบริหารจัดการแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 
ผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒิคุณสมบัติเพียงพอ แตก็อิงอาศัยภาครัฐที่
ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการ
กํากับของรัฐ (กึ่งรัฐ+เอกชน) ปจจุบันน้ีมีมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา 12 แหง กระจายอยูตาม
เมืองตาง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยสงฆไทยมีเพียง 2 แหง  ที่สําคัญคือ มีวัด 45,000 แหง พระสงฆ
สามเณร 500,000 รูป เทียบกับไทยซึ่งนอยกวา โดย วัดมี 37,713 แหง พระสงฆสามเณรมี 355,295 รูป    

 ประธานที่ปรึกษาแหงรัฐเมียนมา โดยนางอองซาน ซูจี มีนโยบายวา  “การเปลี่ยนแปลง
ตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา” คํากลาวน้ีสะทอนใหเห็นวา การศึกษายุคกอนอาณานิคม มหาวิทยาลัย
แหงแรก คือ มหาวิทยาลัยยางยางกุง เปนวิทยาลัยสมทบของมหาวิทยากัลกัตตา  อินเดีย ตอมาสมัย
อาณานิคมของอังกฤษ วิทยาลัยไดช่ือใหมวา วิทยาลัยปกครอง (Government College) และ ค.ศ.
1920ไดช่ือวา วิทยาลัยมหาวิทยาลัย (University College) ตอมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยยาง
กุงจึงไดนามน้ี ดําเนินการศึกษาแบบอังกฤษ 

 ยุคอาณานิคม มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางเคลื่อนไวทางการเมืองโดยนักศึกษา ถือวา
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเพาะพันธุชาตินิยม สรางนักการเมืองอาวุโส เชน นายพล ออง ซาน  
 หนวยงานกํากับนโยบายการศึกษาของเมียนมา มี 4 หนวย  คือ (1) กรมการศึกษา
พื้นฐาน (2) กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา (3) กรมอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
มีหนวยงานรับผิดชอบบริหารการศึกษา 6 หนวยงาน  คือ (1) สํานักงานอัตรากําลัง (2) สํานักงาน
อุดมศึกษา (3) สํานักการศึกษาข้ันพื้นฐาน (4) สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (5) สํานักงาน
คณะกรรมการการสอบของเมียนมา (6) สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา นอกจากน้ีมีภาคีการจัด
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชนทั้งระดับพื้นฐานและมหาวิทยาลัย 

ตารางเปรียบเทียบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเทศฟลิปปนส และ เมียนมา 
อายุ/แบบ 

 
ประเทศ 

อายุ
อนุบาล 

อายุ 
ระดับ 

ป. 

อายุ 
ม.ตน 

อายุ 
ม.ปลาย 

อาชีวะ 
แบบจดัการ คาเรียน 

บังคับ 
ไม

บังคับ 
ฟรี ไมฟรี 

ฟลิปปนส 3-5 6-11 12-15 - 16-17 บังคับ - ฟรี - 
เมียนมา 3-4 5-9 10-13 14-15 - บังคับ 

ประถม 
 

ม.ตน-
ปลาย 
 

ประถม
และ 
ม.ตน 

ม.
ปลาย 

ตาราง 4.1.1. แสดงการเปรียบเทียบการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน 2 ประเทศอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
1ศนูยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 

2561), หนา 98. 
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ขอสังเกต : ฟลิปปนส การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนภาคบังคับ ใหการศึกษาฟรี และไมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักเรียนจบการศึกษาอายุ 16-17 ป จากน้ันเขาสูมหาวิทยาลัย ซึ่งตางจากไทย ที่เปนภาค
บังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีระดับมัธยมปลาย สําเร็จการศึกษาอายุ 18 ป  

ขอสังเกต : เมียนมา  การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนภาคบังคับระดับประถมศึกษา ใหการศึกษาฟรีถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคาเลาเรียนแตนอย และเปนการศึกษาสมัคร
ใจ  นักเรียนจบการศึกษาตอนปลายอายุ 15 ป จากน้ันเขาสูมหาวิทยาลัย ซึ่งตางจากไทย ที่เปนภาค
บังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีระดับมัธยมปลาย สําเร็จการศึกษาอายุ 18 ป  

  ประเทศฟลิปปนสในฐานะเสาประชาคมสังคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community) หน่ึงในสามเสาน้ี ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษา 3 ขอ คือ  (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  (3) การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน ตามดวยกลยุทธ มาตรการ กิจกรรม/โครงการตาง ๆ  มากมายจากการสนทนากลุม
พรอมกับรายบุคคล อาจารย นักศึกษาและผูบริหารในประเด็นการศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนประกอบดวย  

 (1) บรัธเดอร เฮนรี อี เอสคูเรล รองประธานกิจการการเงิน (Bro. Henry E. Escurel, 
CM (Office of the Vice President for Financeal Affairs) 
 (2) ดร. มาเควซ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (Maquez) 
 (3) ซิสเตอรมารจุา เอส ปาเดร จวน หัวหนาสํานักงานฝายสมัพันธมหาวิทยาลัย                 
(Sr. Maruja S. Padre Jaun, MSCS (Office for University Relations) 
 (4) ฝายสํานักงานสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยฝายกจิกรรม (Alumni student office) 
 (5) นางดาคานาย เน คณบดีคณะวิทยาศาสตร (Maganay Nay) 

 (6) นายลอยด  คาเนต (Loyd Canet)  
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เสวนากลุม (Focus Group) รวมกับผูบริหาร อาจารยนักศึกษา มิสสันนารี/ ภาคี
เครือขาย ฟลิปปนส  

สมาชิกรวมวงเสวนาประกอบดวยผูบริหาร อาจารย นักศึกษา ฟลิปปนส ดังน้ี 

เสวนา focus group
ประเด็น การศึกษา เครือขาย การสรางเครือขายอาเซียน

15 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. 

 
ภาพ 4.1.1: แสดงการสนทนากลุมยอยฟลิปปนส 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

  จากการสนทนาทราบวา  เรื่องการเปดรับนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะประเทศอาเซียนน้ี 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปดรับเขาศึกษา ณ ปจจุบันไมมีนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเทาน้ัน ยังมี
ประเทศแถบอาฟริกา มี เคนยา ซูดานมาศึกษาดวย ในสวนชาวไทยน้ันมีหลายทานสําเร็จการศึกษาไป 
สวนใหญเปนนักศึกษาที่เปนผูบริหารโรงเรียน วิทยาลัยหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยรวมถึงพระสงฆที่
สําเร็จการศึกษาไปเมื่อ พ.ศ. 2560/2017   

  Mrs. Andrea C. George และ Precilla F. Valmonte  ผูชวยผูบริหารระดับตน ๆ ของ
มหาวิทยาลัยกลาววา “มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีหลกัสตูรอาเซียนนานแลว ย่ิงเปดอาเซียนเมื่อสองปที่แลว
ก็ใหความสําคัญย่ิงข้ึน โดยมีเน้ือหาหลักสูตรอาเซียนทุกระดับการศึกษา ย่ิงไปกวาน้ันขาดไมไดคือ
กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 น้ีเปนวันครบรอบสถาปนาสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยก็มีการแสดงวัฒนธรรมอาเซียนประเภทละคร  ภาพจําลองการเกษตรกรรม วิถีชีวิตของ
ชาติฟลิปปนส” อาจารยที่น่ี ไดรับการแลกเปลี่ยนไปสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  แม
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเองก็ยังมีอาจารยเขาสอนรับผิดชอบรายวิชาในภาคภาษาอังกฤษ สวน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เชน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  อาจารยเหลาน้ีกลาวชมวา  
ระบบการศึกษาในประเทศไทยทันสมัยมาก (Modern) โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีอุปกรณการเรียน
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การสอน คอมพิวเตอร อินเตอรเนต บรรยากาศในหองเรียนก็ดีมาก วัสดุภายนอก เชน โตะเกาอี้ 
กระดานตาง ๆ เครื่องมือชวยสอน เชนโปรเจคเตอร สวนที่เห็นวามีนอยมาก คือกิจกรรมนิสิต 
นักเรียน อาจจะเปนเพราะวาใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษที่อาจารยเหลาน้ีไปสอน ดังน้ัน โดยสรุป 
คือ อาจารยที่มาสอนในประเทศไทยสวนใหญจะสอนภาษาอังกฤษ วิชาอื่น ๆ ก็มีบางแตนอย  

  ประเด็นที่นาสังเกต คือ การปฏิสันถารหรือตอนรบัของอาจารย Sr. Maruja ซึ่งเปนมิสสัน
นารี กับอาจารยอีกทานหน่ึง ช่ือ เฮนรี เอ (Henry E.)  ทานเปนผูบริหารฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย
ก็รวมกันปฏิสันถารดวย นํ้าชา กาแฟ พรอมดวยมิสกิส (ขนมปงกรอบ) นํามาถวาย ซึ่งอาจารย เฮนรี 
เอ เปนชาวฮินดู มีความรูวินัยพระสงฆดี ก็ทําการประเคนขนม นํ้าชา กาแฟ  เมื่อสนทนาเสร็จแลว
ถายรูปหมูรวมกัน  อาจารย เฮนรี เอ ก็บอกอาจารย Sr. Marujaวา สตรีกับพระสงฆไมยืนติดกัน ก็จึง
ยืนถายรูปโดยมี อาจารย เฮนรี เอ ยืนกั้น2 

 เสวนากลุม (Focus Group) รวมกับผูบริหาร อาจารยนักศึกษา / ภาคีเครือขาย 
เมยีนมา 

 สมาชิกรวมวงเสวนาประกอบดวยผูบริหาร อาจารย นักศึกษา เมียนมา ดังน้ี 
 
 (1) ดร. ธิดา กยู ศาสตราจารย และ หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและ 
      ผูอํานวยการโครงการพัฒนา MDevS Programme  (Dr.Thida Kyu, Prof. (Head)  
      Department of Economics Director (MDevs Programmme)  
 (2)อาจารยเบญจมาศ  รองหัวหนาแผนกภาษาไทย ชาวเมียนมา 

   (3) อาจารยบัวหลวง  หัวหนาแผนกวิชาภาษาไทย ชาวเมียนมา 
 (4) อาจารยสราญจิต   อาจารยผูบรรยาย  ชาวเมียนมา 
 (5)  อาจารยวงเดือน   อาจารยผูบรรยาย  ชาวเมียนมา 
 (6) นางสาวไออุน  นักศึกษาป 4    ชาวเมียนมา 
 (7) นางสาวพลอยชมพู นักศึกษา ป 4  ชาวเมียนมา 
 (8) นายปญญา นักศึกษา ป 4   ชาวเมียนมา 

   (9) หมอง อชิน ซันดะ ซาวิท  เมืองยางกุง (ภาคีเครือขาย) 
  (10) หมอง อชิน แคน ดอร มะ ชาวเมืองยางกุง (ภาคีเครือขาย) 
 

  

 
2สนทนากลุมรวมกับผูบริหาร/อาจารย, ฝายกิจการตางประเทศและฝายการเงิน, มหาวิทยาลัยอดัมสัน 

(สัมภาษณเม่ือ 15 กุมภาพันธ 2561) 
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 ประเด็นการจัดการศึกษาในเมียนมา  รวมถึงเครือขายการศึกษา ดังน้ี 
 เสวนากลุม (Focus Group)รวมกับผูบริหาร อาจารยนักศึกษา  พระสงฆ / ภาคี

เครือขาย 

เสวนากลุมยอย ประเด็น การศึกษา เครือขาย 

การสรางเครือขายการศึกษาอาเซียน

16 ม.ค.61 / 10.00 น.
 

 
ภาพ 4.1.2: แสดงการเสวนากลุมยอย  เมียนมา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 สนทนากลุมยอยน้ีเมื่อ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ สํานักงาน
แผนกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยยางกุง  

 ผูวิจัย ในฐานะผูดําเนินรายการ (moderator) กลาวนํากับผูใหขอมูล (informant) วา  
หัวขอเสวนาน้ี อยูในหมวดเครือขายรายประเด็น ซึ่งรายประเด็นน้ี คือ โครงการขอตกลงความมือ 
(MOU) การแลกเปลี่ยนอาจารยอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยกับภาษาเมียนมา ระหวางประเทศไทย 
กับ ประเทศเมียนมาโดยตัวแทนประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ประเทศเมียนมาคือ  
มหาวิทยาลัยยางกุง  ในสวนภาษาตางประเทศ ภาควิชาภาษาไทย   

 จากการที่ไดศึกษาปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ เปาประสงคของหลักสูตรเมียนมาแลว ทําให
ทราบวา สอดคลองโดยภาคปฏิบัติ ดังน้ัน ในสวนน้ีก็เปนที่ทราบกันวา แตในสวนที่อยากรูคือ สวน 
การศึกษาในยุคประชาคมสังคมอาเซียน  สรุปแลว คือเกี่ยวกับการศึกษา  เปนสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางหรอืลักษณะหลกัสูตรไป การจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เสริมหลักสูตรทั่วไป 
อันแรก อยากใหผูรวมสนทนากุลมไดแนะนําช่ือที่เรียกเปนภาษาไทย เทาที่ทราบมา อาจารยและ
นักศึกษาจะต้ังใชเปนไทยเพื่อสะดวกแกเรียกช่ือ ดังน้ัน ก็ ไดแนะนําช่ือตนเองเปนไทย  
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 สนทนากลุมประเด็นการจัดการศึกษา/เครือขายการศึกษา 

 หัวหนาแผนกภาษาไทย กลาว วา  นับต้ังแตเปดประชาคมอาเซียนมาน้ี แผนกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยแหงมีนักศึกษาสนใจมาสมัครเขาศึกษามากข้ึน คิดเปน 20% ที่สําคัญคือ นักศึกษา
ตระหนักดีวา อยูใกลภาษาไทยกันมาก เพราะการทองเที่ยว การศึกษา การสื่อสารที่เปดประเทศ 
บังคับไปในตัว โดยสรุปแลว คือ ประชาคมสังคมอาเซียนน่ันเอง  

 รองหัวหนาแผนกภาษาไทย กลาวเพิ่มวา ปจจุบันน้ีภาษาไทย มีการเรียนการสอนทั้งภาค
ปกติ คือ วันจันทร – ศุกร นอกจากน้ียังมีภาคคํ่า และภาคเสาร-อาทิตยดวย ระดับปริญญาตรี และมี
ระดับประกาศนียบัตรดวย แตอาจารยสอนไมหนักมาก เพราะมีอาจารยหลายคนทั้งชาวไทยและเมียน
มา 12 ทาน  

 จากน้ัน ผูสนทนาอื่น ๆ ก็กลาวแสดงความคิดกันพอสมควร ผูวิจัยถามนักศึกษาวา เรียน
ภาษาไทยน้ีดีอยางไร นักศึกษาตอบวา ดีและมีประโยชนมาก เพราะเตรียมไวเพื่อรองรับประชาคม
สังคมอาเซียน เปนการเตรียมคนเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ผูวิจัยอาจารยแลกเปลี่ยน ถามวา เรียนภาษาไทยยากไหม นักศึกษาตอบวา ไมยาก 
เพราะเราเลือกเรียนเอง ซึ่งมีภาษาอื่นมากมายใหเลือกแตไมเลือก เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
เวียดนาม กัมพูชา เปนตน  

 ผูวิจัยอาจารยแลกเปลี่ยน ถามวา  มีเทคนิคการสอนภาษาไทยอยางไร ใหชาวเมียนมาเขา
มาศึกษากันมาก ตอบวา ตองสอนตามแผนการสอน (มคอ.3)  ตองเชคเวลาเรียนอยางเครงครัด นึก
ศึกษาทานใดเรียนชากวาคนอื่น จะเรียกมาติวพิเศษให ใหรายงานทําสง คือเขามาเรียนเทาไหร ใหจบ
ไปเทาน้ัน ไมใหสูญเสียระหวางเรียน  

 ผูใหขอมูล (informant) กลาวเพิ่มวา มีนักศึกษาบางรายออกกลางครัน โดยไมรูสาเหตุ ที่
เห็นไดชัดคือ ชวงที่หยุดเรียนปใหม นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนหน่ึงถูกเช็คเวลาเรียน วาขาดเรียน 
ลงอักษรวา เอ คือไมมา (A=Absence)   

 ผูวิจัยถามอาจารยแลกเปลี่ยนวา คาลงทะเบียนเรียนโดยเฉพาะภาคการศึกษาละเทาไร 
ระดับปริญญาตรี ไดรับคําตอบวา คาลงทะเบียนเรียน คิดเปนเงินบาทแลว จะอยูประมาณ 300 บาท 
คิดเปนเงินจาด ประมาณ 12,000 บาท  เรื่องน้ีพูดไดอยางหน่ึงวา การที่นักศึกษาออกกลางครันน้ัน 
ไมใชเพราะคาลงทะเบียนแพงแนนอน ตองเปนสาเหตุอื่นแน ๆ  

 ผูวิจัยถามนักศึกษา ป 4 วา ความต้ังใจเริ่มแรกที่มาเรียนปริญญาตรีภาษาไทย คืออะไร 
ไดรับคําตอบวา ตองการนําไปใชลาม หรือแปลเอกสาร เพราะวา ดานความมั่นคงของประเทศ คือ
ทหารทั้งทหารภาคสนามและทหารการทูตตองใชภาษาไทยในฐานะเปนเพื่อนบาน ที่แนนอนคือ 
การคา ธุรกิจ การทองเที่ยว ก็ตองใชภาษาน้ีเพื่อนบาน ซึ่งแทจริงแลวตนก็ไมรูหรอกวา อนาคตชีวิตจะ
ทําอาชีพอะไร แตที่รูคือ ตองมีอาชีพ 

 ผูวิจัยถามอาจารยแลกเปลี่ยนหรืออาสาสมัครชาวไทยวา เขาจัดตารางสอนใหช้ันปไหน
บาง ไดรับคําตอบวา ถามาปแรก ก็ใหลงสอนช้ันปตน ๆ คือ ช้ันปที่ 1 หรือระดับประกาศนียบัตร สวน
ภาคเสาร-อาทิตยน้ัน สวนใหญเปนอาจารยชาวเมียนมา เพราะมีทหาร นักธุรกิจ มัคคุเทศกมาเรียนกัน
มาก อีกอยางภาคเสาร-อาทิตยจะเกี่ยวของกับงบประมาณดวย  
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 อาจารยแลกเปลี่ยน กลาวเพิ่มวา การสอนที่น่ีไมกดดันมาก สอนแบบสบาย ๆ  วันหน่ึงโดย
เฉลี่ยจะสอนวันละ 2-3 คาบ ๆ ละ 2-3 ช่ัวโมง ที่สําคัญ คือ การสอนน้ันมีคูมือการสอน หรือตํารา
เรียนแลว เชน ภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง การฟง และการพูด  หรือตํารา เรื่อง พื้นฐานภาษาไทย  เปน
นโยบายของอาจารย ผศ.ดร.วิรัช นิยมธรรม ผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใหมี
ขอมูลการสอนดวย 

 อาจารยแลกเปลี่ยนกลาววา หลังจากสําเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแลว จะปฏิบัติงาน
ประมาณ 1 เดือน ซึ่งกลาวกันวานอยมากเมื่อเทียบกับเมืองไทยที่ใชเวลา 6 เดือนหรือ 1 ป เชน มจร.  

 อาจารยแลกเปลี่ยนชาวไทย แจงวา วันที่ 18 มกราคม 2561 น้ี ที่แผนกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศในฐานะสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยยางกุง มีโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ผานมาโครงการกิจกรรมน้ีสนุกมาก เพราะนักศึกษาต้ังใจ
มาก จัดทําสคลิปภาษาไทยที่สื่อสารดีมาก ในกิจกรรมน้ีจะมีผูใหญของมหาวิทยาลัยเขามาชมดวย 
ลักษณะกิจกรรมคือ แสดงละครประกอบดนตรี ละครนิทานพื้นบาน ละครเหตุการณตอสูเ ชิง
ประวัติศาสตร 

 วัฒนธรรมเชิงศาสนา ประเทศเมียนมาน้ีเดนมาก เครื่องหมายเมืองยางกุง คือเจดียชเวดา
กอง แปลวาเจดียทอง (ภูเขาทองเมืองไทย)  ซึ่งเจดียน้ีถือวาเปนศูนยรวมศรัทธา ศูนยรวมการ
ทองเที่ยว ศูนยรวมศิลปวัฒนธรรม ที่สําคัญคือ อิทธิพลแหงความเช่ือเหลาน้ีคือความรักความเมตตา 
ความสํานึกในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่มีศรัทธาและสรางไว คนรุนหลังไดรับอิทธิพลแหงความเช่ือน้ี
มาก รวมถึงเปนแหลงเศรษฐกิจดวย 

 โครงการน้ี ภาครัฐ เปนฝายสนับสนุนตามยุทธศาสตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในสวนมหาวิทยาลัยน้ันทําหนาที่เปนฝาย
ปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการศึกษาชาติทั้งสองหนวยงาน ดังน้ัน การที่มีอาจารยแลกเปลี่ยนเพื่อมา
สอนภาษาไทยและทําใหอาจารยเมียนมามาสอนภาษาเมียนมาในฐานะประเด็นหน่ึงของมาตรฐาน 
หรือกิจกรรมโครงการ 

 เมื่อสนทนากลุมมาถึง 11.30 น. คณาจารยไดจัดถวายเพล โดยอาหารแบบเมียนมา ซึ่งมี
อาหารอยางหน่ึง คือผัดกระเพราเมียนมา ไมเหมือนไทย เพราะไมมีใบกระเพรา จึงสอบถามอาจารย
แลกเปลี่ยนไดรับคําตอบวา ที่เมียนมาน้ีไมรับประทานพืชชนิดใบกระเพรา เพราะเปนพืชกลิ่นเหม็น 
และถือตามธรรมเนียมพราหมณวา เปนพืชบูชาสามี เรียกวา ปติบูชา ซึ่งจะนําพืชกระเพราน้ีเปน
ดอกไมสักการะ น่ันเอง ที่นาสังเกต คือ อาจารยหัวหนาแผนกภาษาไทย ทําตามธรรมเนียมพระสงฆ 
เมื่อถึงเวลาแลว ก็นิมนตฉันเพล (ใชคําวา ฉัน) ไดถูกตอง และมีการประเคนที่ถูกตอง (ยกอาหาร
ประเคนทีละอยาง)3 

 จากน้ัน ผูวิจัย ใหพรพรอมกลาวอนุโมทนา เปนภาษาไทย เวลาเที่ยง ไดมอบของที่ระลึก 
เปนเหรียญหลวงพอพระพุทธชินราช จํานวน 8 เหรียญพอดีกับจํานวนคน แตโดยอาจารยแลกเปลี่ยน
ชาวไทยน้ันมีเหรียญพิเศษคือเหรียญพรอมสายคลองคาสีทอง มูลคาประมาณ 600 บาท จากน้ันได
เดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศน้ันสูเจดียสุเหร กลางเมืองยางกุง และกลับไทยที่พัก 

 
3สนทนากลุม  โดยคณาจารยและนักศึกษา, แผนกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ สังกัด

มหาวิทยาลัยยางกุง,  (สัมภาษณเม่ือ 16 มกราคม 2561). 
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 ภาคีการจัดการศึกษาภาครัฐ (ประเทศไทย) 

 การจัดการศึกษาพหุภาคีจากการทีเ่หน็ไดชัดในประเทศไทยเมื่อแยกภาภาคีหนวยงานของ
รัฐและเอกชนและจะมีหนวยงาน องคกร กระทรวงทบวงกรมตาง ๆ จัดการศึกษาไดหลากหลาย แต
แยกไดเปน 2 ภาคใหญ คือ  
 1. ภาคีภาคองคกร   
 2. ภาคีภาคเอกชน 
 ภาคีภาคองคกร แยกเปนภาครัฐกับภาคเอก โดยมีหนวยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบดาน
ศึกษาโดยตรง  คือกระทรวงศึกษาธิการ  ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วางหลักเกณฑการศึกษาและ
คุณสมบัติบุคลาการการศึกษา ไดแก ครู อาจารย บุคลาการสายอาชีพ เพื่อใหการศึกษาของชาติ
เปนไปในแนวเดียวกันในการหลักการใหญ ในสวนของหลักการรองน้ัน ก็มีกระทรวงอื่น ๆ สามารถจัด
การศึกษาได แตก็ข้ึนตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่ จัดการศึกษาทุกระดับ ควบคุมดูแล
โรงเรียนเอกชนและของรัฐบาล ไดแก 
 กระทรวงมหาดไทย ไดแก โรงเรียนเทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล  
 กระทรวงสาธารณสุข ไดแก วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิธร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  
 กระทรวงคมนาคม ไดแก โรงเรียนการบินกําแพงแสน โรงเรียนการบินนครพนม  
 กระทรวงกลาโหม ไดแก โรงเรียนเตรียมนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนเตรียมทหาร  
 ภาคีการจัดการศึกษาภาคเอกชน (ประเทศไทย) 
 ภาคีภาคเอกชน ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบของสมาคมมูลนิธิ เชน โรง
เรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก  องคกรศาสนา เชน ศาสนาอิลสาม ไดแก โรงเรียนปอเนาะ  (อิสลาม)  
ศาสนาคริสต  ไดแก  โรงเรียนเซนนิโคลาส (บาทหลวงนิโคลาส) มหาวิทยาลัยเซนจอหน  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน  ศาสนาพุทธ ไดแก  โรงเรียนปริยัติธรรม-แผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน-ปลาย รวมถึง ระอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย ของคณะสงฆไทย  เปนตน  ดังแผนภาพน้ี 

แผนผัง 4.1.1:  แสดงเปรียบเทียบภาคีเครือขายจัดการศกึษาไทย 

แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

อุดมศึกษ

า 

•ม.เอกชน/นายร้อย

ตํารวจ 

•ม.กํากับของรัฐ 

•ม.ของรัฐ 

อาชีวะ 

•เทคนิคฯ 

•พาณิชย์ฯ 

•การชัง่ 

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

รวมการศึกษา

พิเศษ 

•ระดับอนบุาล 

•ระดับประถม 

•ระดับมธัยาต้น 

•ระดับมธัยมปลาย 

เครือข่าย
การศึกษา

ไทย 

ก.

สาธารณสุ

ข 

ก.

ศึกษาธิกา

ร 

ก.กลาโหม 

ก.

มหาดไทย 



169 
 

 ภาคีการจัดการศึกษา  ประเภทระบบ  

 ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย การจัดการศึกษาไทยในฐานะหน่ึงใน
ประชาคมอาเซียนมี พ.ร.บ. การศกึษา  2542  มาตรา 15 กําหนดการจัดการศึกษาไว  3 รูปแบบ คือ 

 การศึกษาในระบบ  
 การศึกษานอกระบบ  
 และการศึกษาตามอัธยาศัย  
         การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา 
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเรจ็การศึกษาที่แนนอน การศึกษาใน
ระบบมสีองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประกอบดวย การศึกษาซึง่จัดไมนอยกวา  12 ปกอนระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปรญิญา  การแบงระดับหรือการเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาทีม่ีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่เปนเงือ่นไขสําคัญของการ
สําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม    
    การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ  
หรือแหลงความรูอื่น ๆ 
         สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ ง 3 รูปแบบก็ได  
และใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได  
ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใชสูตร 6+3+3 (ประถม 6 ป มัธยมตน 3 
มัธยมปลาย 3 ป) โดยประถมและมัธยมตนเปนภาคบังคับ  
 มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (มจร.) เปนสถานศึกษาของคณะสงฆไทย จัด
อยูในภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยคณะสงฆ จัดวาเปนภาคีการจัดการศึกษาโดยพระสงฆ มีระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียกหลักสูตร บาลีสาธิต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน บาลีเตรียมอุดมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษามี 4 คณะการศึกษา มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ วิทยาลัย
พุทธศาสตรนานาชาติระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ก็จัดเปนภาคีการจัดการนอกระบบ คือ การ
บริหารจัดการกึ่งรฐั+เอกชน  
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 ภาคีการจัดการศึกษา ประเภทสายวิชา  

 การจัดการศึกษามี 2 วิชาสายหลัก ๆ คือ  (1) สายศิลป (2) สายอาชีวะ โดยระดับ
มัธยมศึกษาตอนที่อยูพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับแลวจะสามารถเลือกเรียนอาชีพก็ได คือ ประเภท
ประกาศนียบัตรวิชีพ (ป.วช.) มีระดับการศึกษาเทียบเทามัธยมปลาย  สวนระดับอุดมศึกษาน้ัน ก็มี 2 
วิชาการหลัก 2 คือ (1) สายศิลปศาสตร เชน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษา ประวัติศาสตร 
(2) สายอาชีพ หรือ สายอื่น ๆ  เชน ประเภทครุศาสตร  มีสาขาวิชาสังคมศึกษา  ภาษาไทย เปนตน 
สวนที่เปนสายอาชีพโดยตรง คือ สาขาการแพทย  วิทยาศาสตร ฟสิกข เคมี เปนตน 

 โดยสรุป คือ ฟลิปปนสจัดการระดับพื้นฐานมีการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อิสระหรือสมัครใจ มีการศึกษา 2 ระดับ คือระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เรียนฟรีและเปนการบังคับ ใชสูตร 6+4+2 ซึ่งสอง 2 ปสุดทายของมัธยมศึกษาคือสมัครใจ  พัฒนา
การศึกษาระดับพื้นฐานเปน  K-12   สวนระดับอุดมศึกษาใชสูตร 4+2+3 มีเครือขายการศึกษาจัด
การศึกษามากมายในภาคเอกชนโดยเฉพาะมีองคกรทางศาสนาคริสตเขาจัดการศึกษาทุกระดับ จะ
เกตวา ช่ือมหาวิทยาลัยเอกชนฟลิปปนสน้ันจะต้ังช่ือตามผูกอต้ัง เชน De La Salle University หรือ 
Adomsan University ซึ่งเปนช่ือของบาทหลวง จัดการภาคการศึกษาเปนไตรภาค  ใหความ
ภาคภูมิใจวา ฟลิปปนสเปนศูนยกลางการศึกษาจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงใต ในสวนเมียนมา
น้ัน ในสวนพหุภาคีจัดการศึกษานาทึ่ง ระดับการศึกษาพื้นฐานใชสูตรปอายุการเรียน 5+4+2 
อุดมศึกษาใชสูตรเวลาเรียน 4-6 คือ องคกรพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาทุกระดับ จัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทีบ่รหิารจัดการศึกษาโดยพระสงฆ 10 แหง ประธาน
ที่ปรึกษาแหงรัฐเมียนมา มีนโยบายวา "การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา และเราตอง
พิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบางเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผนยุทธศาสตรแหงชาติดาน
การศึกษา”  
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเครือขายทางการศกึษา ฟลปิปนสและเมียนมา 

 ประเด็นน้ี ผู วิจัยมีกรอบการวิเคราะหที่ครอบคลุมเน้ือหาแนวคิด ทฤษฎีเครือขาย
การศึกษาประชาคมอาเซียนบทที่  2 โดยแยกเปนรายขอ ดังน้ี  

 ท่ีมาของเครือขายการศึกษา การกอเกิดเครือขายน้ี มีหลายรูปแบบ แตตามแนวคิดที่
ศึกษาประมวลไว 3 แบบ คือ แบบเครือขายธรรมชาติ แบบเครือขายที่สรางข้ึน และแบบเครือขาย
ตามโครงสรางในภาระงานของหนวยงานทางราชการหรือเอกชน  ประการแรกที่สนใจคือ เครือขายที่
เกิดโดยธรรมชาติ  เครือขายแบบน้ี  บุคคลที่เกี่ยวของกลายเปนเครือขายโดยไมรูตัววาเปนเครือขาย 
เชนเดียวกับที่เราการขายสงสินคาขนมปงปอน หรือแซนวิช ระดับยอย ๆ แรกสุดผูคาจะสงสินคาไป
ตามรายการสั่งเมื่อมีคนทานติดใจก็สั่งเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ก็มีลูกคาเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จากรายบุคคลเปนกลุม 
จนถึงระดับข้ึนหางหรือรานสะดวกซื้อ (7-11) ตลอดถึงทั่วประเทศ   
 ลักษณะเชนเดียวกันน้ี พอคาขายผลมะมวงจากไรของตน เมื่อเก็บเกี่ยวมะมวงไดก็สงสู
รานคาตามตลาดสดประจําของตนที่สั่งซื้อ ซึ่งตลาดสดประจําน้ีก็ถือวาเครือขายได ขยายออกไปเปน
ขายปลีก ขายยอยสด ๆ  ต้ังแตตามหางใหญระดับประเทศหรือโลกในที่สุด 
 พระพุทธเจา ภายหลังตรัสรูก็ตัดสินพระทัยออกแสดงธรรม แรกสุกก็ยังหาเครือขายไมได 
ก็เล็งเห็นฤาษีเกาแกที่เคยติดตามตนเองช่ือวา ปญจวรรคคีย ก็เลยตัดสินตามหาจนพบหางจากที่ตรัสรู
น้ันกวา 200 กิโลเมตร ในที่สุดก็ไดแสดงธรรมช่ือ ปฐมเทศนา จบลง หัวหนาปญจวรรคคียไดดวงตา
เห็นธรรม (โสดาบัน) จากประโยคที่วา “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีอันเกิดข้ึนเปนธรรม สิ่งน้ันทั้งปวงยอมดับไป
เปนธรรมดา” จากน้ันก็ขยายออกไปแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรพรอมทั้งจตุราริยสัจแกยสะกับสหาย
อีก 54 คน ก็บรรลุพระอรหันต รวมเปนพระอรหันต 60 องคในพรรษาแรก ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
กรุงพาราณสี อินเดีย จากน้ันก็แสดงอาทิตตปริยายสูตรแกชฏิลสามพี่นองรวม 1,000 คน ก็ไดบรรลุ
พระอรหันต ที่อุทยานเวฬุวัน กรุงราชคฤห แควนมคธ  จากน้ันก็เปนเครือขายพระสงฆ พระราชา 
พอคา เศรษฐี ชาวบาน แมแตเทวดา  เรียงตามพุทธกิจ 5  ประการ คือ  
 0เครือขายปุถุชน  ตอนเชา จะทําหนาที่โปรดสัตวโลกเพือ่ใหสัตวโลกมีโอกาสไดทําบญุ 
ชําระจิตมจัฉริยะ กําจัดการเห็นแกตัวเอง ละทิฏฐิมานะ ละอัตตวาทุปาทาน  
0 เครือขายประชาชน  ตอนคํ่า พระพุทธเจาจะทําหนาที่ตอเครือขายดวยการแสดงธรรม
ประชาชนที่มาเขาเฝาเพื่อฟงธรรมจากพระองคโดยตรง  

0 เครือขายพระสงฆ ตอนเย็น พระพุทธเจาจะทําหนาที่ตอเครอืขายดวยการใหโอวาทแก 
0ภิกษุสงฆ  
 เครือขายเทวดา ตอนเที่ยงคืน พระพุทธเจาจะทําหนาที่ตอบปญหาแกเทวดาทัง้หลายที่มา
เขาเฝาเพื่อฟงธรรม และแกขอสงสัยปญหาธรรมตาง ๆ เชน ปญหามงคล 38 ประการที่ชาวกาลามะ
แหงเมืองสาวัตถีต้ังคําถามกันแลวหาคําตอบไมไดสิ้นเวลาไป 12 ป จึงพากันเขาเฝาพระองคแลวก็ได
คําตอบ ดังลําดับการ 0เครือขายผูมสีิทธิบรรลุธรรม  โดยตอนเชาตรู พระพุทธเจาทําหนาที่ตรวจพิจาณา
สัตวโลกที่สามารถและที่ยังไมสามารถบรรลุธรรม อันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม มีระดับสติปญญา
หนาบางขนาดไหน อยูในกลุมบัวชนิดใด    
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 กําเนิดเครือขายอาเซียน  พ.ศ. 2550 สถาบันอุดมศึกษาไทยกับประเทศอาเซียน  ทํา
ความตกลงรวมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อเปนภาคีและพหุภาคี   สํ า นั ก ง าน เ ลขา ธิก าร สภา
การศึกษา  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคและแนวนโยบายของการศึกษาแหงชาติ วา สงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2543 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการดานการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา-
หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียน จึงกําหนด
นโยบาย 5 ขอ 
 นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ีมีนโยบายการศึกษาวา  เพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนโดยรวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการเรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุก 
อุตสาหกรรม 
 ฟลลิปปนส และเมียนมา ในฐานะหน่ึงในประชาคมอาเซียนเปนที่มาของเครือขาย
การศึกษาจากองคประกอบเปรียบดังเสา 3 เสาหลักอาเซียน คือ เสาเศรษฐกิจ เสาการเมือง/ความ
มั่นคง และเสาสังคม/วัฒนธรรม ซึ่งเสาสังคม/วัฒนธรรมน้ีจะผนวกการศึกษาไวดวย มีเครือขาย
การศึกษารวมกันตามนโยบายหรือแผนการศึกษาชาติ หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย จึงมีเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพราะถือวา การศึกษาเปนเครื่องมือหลักการแหง
การพัฒนาชาติ จึงตองพัฒนาใหไปคูกับเสาอื่น ๆ แตเมื่อตองการใหการศึกษาในประชาคมอาเซียนน้ี
กาวหนา มั่นคง ทันสมัยเทาเทียมโลกตะวันตกไดตองรวมมือกันในฐานะเครือขายการศึกษา 
 สรุปวา ที่มาของเครือขายการศึกษาอาเซียน คือนโยบายการศึกษาของประชาคมอาเซียน
หรือเครือขายสรางข้ึนหรือตามโครงสรางของหนวยงานทางราชการหรือเอกชน ซึ่งมีรองรอยมาจาก
เครือขายธรรมชาติ 
 ความหมายเครือขาย  คือการประสานสัมพันธ, การเช่ือมโยง (network, connetion, 
linking) การติดตอขาวสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การเรียนรูใหมในรูปแบบของเครือขาย ที่
เปนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร พัฒนาการไปสูวงกวางระดับรัฐหรือชาติ เปนเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาความสัมพันธที่บคุคล หรือกลุม/องคกร ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจ การ
ทองเที่ยว  องคกรสงฆไทย หรือศาสนาอ่ืน ๆ  มีหลักการสําคัญของเครือขาย วา ความเช่ือมโยงระ
บุคคล กับ บุคคล  กลุม กับ กลุม บุคคล กับ กลุม  เครือขาย กับ  เครือขาย ณ ปจจุบันน้ีทุก
สถานศึกษาจะมีหองอาเซียนตองประกอบดวยสื่ออาเซียนอยางไรสวนในทางจินตภาพ  จะมีความคิด 
เปาหมายที่แสดงความรัก ความสามัคคี ความรวมมือกันในลักษณะตาง ๆ เชน แนวคิดการ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา หรือการเปดหลักสูตรบริการวิชาการแกสังคมระยะสั้นในกลุมอาเซียน
เปนตน  สอดคลองกับอดิเรก ฟนเขียว “การสรางระบบเครือขาย (Network) กับสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศและตางประเทศจะชวยเพิ่มทรัพยากรดานวิทยาการความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เปนที่มา
ของการเรียนรูรวมกันใชทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีรวมกัน เปนที่มาของการแลกเปลี่ยนขอมูล
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ขาวสารการพัฒนาคณาจารย  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เสรี พงศพิศ 
กลาววา นับต้ังแตทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา แนวคิดเรื่อง “เครือขาย” ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายทั้งใยแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากสาเหตุ 3 ประการ คือ (1) 
ภาวการณแขงขันแบบใหมอํานาจแนวด่ิง (รัฐ) ไมอาจนําองคกรใหไปสูเปาหมายในยุคใหมน้ีได จึงตอง
มีการปรับความสัมพันธใหเปนแนวนอน (เอกชน) ใหเปนเครือขาย   (2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ขาวสาร (IT)  ทําใหองคการตาง ๆ สามารถปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธกับองคการอื่น ๆ ไดอยางรวด
เร็จและมีประสิทธิภาพและ  (3) ความกาวหนาทางวิชาการ  

 โดยสรูป เครือขายการศึกษาอาเซียนโดยพื้นที่ตัวอยางคือฟลิปปนส และ เมียนมา ไดใช
การทํากิจกรรมรวมกนั เปนภารกิจความสําคัญของเครือขาย เมื่อกิจกรรมรวมกันแลวสิ่งที่ตามมา คือ 
การแลกเปลี่ยนกันทางความคิด ทางโครงการ และมีขอตกลงรวมกันระดับปฏิญญารวมกัน จากน้ัน
นําไปสูการสรางยุทธศาสตร นโยบาย แผนงานรวมกัน ลดปญหาความซ้ําซอนที่ประเทศในกลุม
ประเทศ เชนกลุมประเทศอาเซียนน้ีลงไป  จะทําใหกิจกรรมมีความสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน เพราะเปนการ
เพิ่มพลังรวมทรัพยากร ชารจพลังงานอยางเต็มอัตรากําลังเพราะพลังของลักษณะเครือขายที่มีอํานาจ
ตอรองเอกภาพ 

 การกอเกิดเครือขายอาเซียนคลายกับที่มาของเครือขายที่กลาวขางตนสอดคลองกับ
แนวคิดของ ธนา ประมุขกุล กลาววามี 3 ลักษณะ (1) เครือขายโดยธรรมชาติ (2) เครือขายจัดต้ัง (3) 
เครือขายวิวัฒนาการ มีเปาหมายของเครือขายตามประเภทเครือขาย 3 ตามแนวคิดของ ธเนศ ศิริกิจ 
ที่กลาววา  (1) เครือขายประเภทแลกเปลี่ยน (2) เครือขายประเภทติดตอสื่อสาร (3) เครือขาย
ประเภทความสัมพันธในการอยูรวมกับชุมชนทองถ่ิน ประชาชน บางคนไดแยกเครือขายที่ละเอียด
ออกไป คือ (1) เครือขายประเภทภาครัฐ  (2) เครือขายประเภทภาคเอกชน/ประชาชน (3) เครือขาย
ประเภทองคกรพัฒนาชุมชน (4) เครือขายประเภทภาคธุรกิจ สอดคลองกับแผนผังแสดงความสัมพันธ
ของเครือขายโดย พระมหาสุทิต อาภากโร ในรายงานวิจัย เรื่อง “เครือขาย: ธรรมชาติความรูและการ
จัดการ” มีประเภทวา ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ 
 องคประกอบของเครือขาย มีทั้งเครือขายขนาดหลัก ๆ และรอง ๆ ลงไปมากมาย มีผู

แสดงทฤษฎี มีบทความถึงองคประกอบเครือขายที่นาสนใจ ถึงขนาดเรียกวา เครือขายแท 7 

องคประกอบ คือ (1) การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) ไดแก มีแนวคิด มี

ประเด็นปญหาและสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน (2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)  

ไดแก มองภาพอนาคตรวมกัน มีทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน รวมพลังที่จะขับเคลื่อนอยาง

เปนเอกภาพ(3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) ไดแก การ

รวมกันบนฐานของประโยชนรวมกนัทั้งทีเ่ปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เชนเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ

ในสังคม ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความสุขพึงพอใจ (4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนใน

เครือขาย (stakeholders participation) ไดแก ความเทาเทียมของสมาชิกเครือขาย ในฐานะของ 

“หุนสวน (partner)” ของเครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) ที่
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เทาเทียมกันแทนความสัมพันธในแนวด่ิง (vertical relationship) เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับ

ชุมชนทองถ่ินหนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิก

เครือขายมิ ใชการวาง ตัวเปนเจ านายเหนือประชาชน(5 )  มีการ เสริมสรางซึ่ งกันและกัน  

(complementary relationship) ไดแก การเสริมสรางจุดออนและพัฒนาจุดแข็งของเครือขายโดย

ถือหลักวิน ๆ (win win) ถาเขาไดเราก็ได เกิดการพึ่งพา ขับเคลื่อนวงลอใหไปทิศทางเดียวกัน ไมใช

ถวงกันอยู (6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) ไดแก  ถือคติที่วา นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา 

ทรัพยากร กองทุน ความรู กําลังตองไปดวย เชนมนุษยเราแมมีปจจัย 4 ครบถวน แตก็ใชวาจะ

สมบูรณในตัวเอง มีเงินก็ใชวา จะซื้อไดทุกอยาง แมเราเปนผูอํานวยการ แตก็ตองพึ่งนักการภารโรง

เปดประตูสํานักงานให (7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลีย่น (interaction) ไดแก สมาชิกในเครือขาย

ทํากิจกรรมรวมกนัในหลายลักษณะหลายระดับ ไมใชแตการการเขียนหรือการพบปะพดูคุยเทาน้ัน แต

มีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน แลกเปลี่ยนวิชาการ บุคลากร หรือแมแตวัสดุอุปกรณก็รวมกันใชได 

ตามที่พระมหาสุทิตย   อาภากโร วา องคประกอบที่สําคัญของความเปนเครือขาย คือ (1) หนวยชีวิต

หรือสมาชิก (2) จุดมุงหมาย (3) การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก (4) การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน 

และ (5) ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร  ดร. ธเนศ ศิริกิจ ใหองคประกอบเครือขายไวที่

ครอบคลุมควบคูกันไปกับประเภทเครือขาย 3 ขอขางตนน้ีวา (1) เครือขายธรรมชาติ กับ เครือขาย

จัดต้ัง (2) เครือขายพื้นที่ (Area Network) กับ เครือขายกิจกรรม (Issue Network) (3) เครือขาย

ทางการ กับ เครือขายไมเปนทางการ (4) เครือขายภาครัฐ กับ เครือขายภาคเอกชน (5) เครือขายการ

เรียนรู เครือขายกิจกรรม เครือขายทรัพยากร เครือขายอาชีพ เครือขายสตรี เครือขายสุขภาพ เพื่อให

เครือขายมีความย่ังยืน ตองมีสวนประกอบรวมกันที่สําคัญ คือ มีแผนการ -ลักษณะเครือขาย -

ดําเนินการ -บริหารจัดการ และขับเคลื่อนสรางทักษะ  ดังแผนผัง ดังน้ี 

 

 
 

แผนผัง 4.2.1 แสดงองคประกอบเครือขายอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

องค์ประกอบ

เครือขา่ย 

กําหนด

ยุทธศาสตร์ 

กําหนด

เครือข่ายกับ

เป้าหมาย 

เช่ือมโยงบูรณา

การ 

บริหาร

เครือข่าย 

ความรู้/

ทกัษะ 
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 องคประกอบของเครอืขายทางสงัคมที่ตองดําเนินการโดยบุคคลทีท่ํางานปฏิสัมพันธตอกนั 
ที่สําคัญตองมี  (1) สมาชิกของเครือขาย (2) มีจุดมุงหมายรวมกัน (3) การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกใน
เครือขาย (4) การสื่อสารภายในเครือขาย  (5) การมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน เปนไปเพื่อเรียนรู เพื่อ
ลุงทุน การดูแล การรักษาความสัมพันธ  มีระดับการมีสวนรวมอยู 5 ระดับ คือ (1) ระดับใหขอมูล
ขาวสารโตตอบกันทางสื่อ (2) ระดับการใหคําปรึกษา ช้ีแนะจุดออนจุดแข็ง จุดพัฒนาไปขางหนา
อยางไร (3) ระดับการเขาไปมีบทบาทในการทําหนาที่เพื่อสนับสนุนดานทุน ดานบริหาร ดานจัดการ
เอกสาร การสัมมนาตาง ๆ (4)  ระดับสรางความรวมมือตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร รวมถึงกิจกรรม
ลักษณะตาง ๆ สอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ที่กําหนดสถานศึกษามีสวนรวมจากผูแทน
องคกร ผูปกครอง ธุรกิจ ศิษยเกา องคกรทางศาสนา รวมเปนกรรมการสถานศึกษาน้ัน (5) ระดับให
เสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) เปนข้ันที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ซึ่งฟลิปปนส
และเมียนมามีกิจกรรมดําเนินการอยู โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาการ 
 เครือขายอาเซียนฟลิปปนสและเมยีนมา  มีลักษณะ/รูปแบบเครอืขาย เครือขายมีลักษณะ 
5 ลักษณะตามที่เสรี พงศพิศวา (1) เปนองคกร คือ องคกรของบุคลที่มารวมกันเพื่อกิจการที่ตน
ประสงคเดียวกัน  (2) เปนเวที  ทํากิจกรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (3) มีการ
สื่อสารที่ตอเน่ือง ไมใชแบบเฉพาะกิจ (4) มีสมาชิก  ที่มคีวามรูสึกผูกพันกับโครงสรางที่พัฒนาข้ึนมา
รวมกันและรวมกันรับผิดชอบ (5) มีสถานที่  หรือฐานอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นที่
จะทําตามวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไวรวมกัน1 มี
แบบเครือขาย คือ (1) แบบพื้นที่ ลุมนํ้า แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ใชจังหวัดน้ันเปนสื่อนํา 
เชนเดียวกับสินคาโอทอป กลวยตาก บางกระทุม พิษณุโลก กลวยไข กําแพงเพชร ไมกวาด ชาติ
ตระการพิษณุโลก สุรา จังหวัดสุรินทร (2) เครือขายเชิงประเด็น โดยถือกิจกรรมหรือประเภทงานเปน
สื่อนําเครือขาย  เชน เครือขายชาวนา เครือขายการเครือขายปาชุมชน -   เครือขายภูมิปญญา
ชาวบาน -   เครือขายธนาคารหมูบาน แปลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารยไทยเพื่อ
สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเมียนมา กับ อาจารยเมียนมาสอนภาษาเมียนมาในมหาวิทยาลัยไทย 
หรือศูนยศึกษาเมียน มหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-อเมริกา เปนตน  ตามเครือขาย
ความสัมพันธโดยพระมหาสุทิต อาภากโร2  วา ดังน้ี  
 
 

 
1 เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญ

วิทยการพิมพ,2548), หนา 201. 
 

2อางจาก สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนของสํานักงาน
ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หนา 19. 
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แผนผัง 4.2.3 แสดงเครือขายแนวดิ่งและแนวราบ 
1พระมหาสุทิต อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, 2556:19 

 
 เครือขายการศึกษาอาเซียน  วาตามที่ยุทธศาสตรการศึกษาชาติเปดใหอนุโลมไว  ดังน้ัน 
ขอน้ี สรุปได 2 ประเด็น คือ (1) รายประเด็นมหาวิทยาลัยเครือขาย (2) รายประเด็น สกอ. กับ 5 
ยุทธศาสตรความพรอมสูอาเซียน รายประเด็น 1 ระดับมหาวิทยาลัยเครือขาย ประเทศฟลิปปนสกับ
เมียนมาในฐานะกลุมพื้นที่ตัวอยางของการวิจยัน้ี ซึ่งฟลิปปนสมีเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 3 แหง 
คือ (1) มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University  (2) มหาวิทยาลัย De La Salle                    
(3) มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  สวนเมียนมามี 3 แหง  คือ (1)  มหาวิทยาลัยย างกุ ง   (2 ) 
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย  (3) สถาบันเศรษฐศาสตรยางกุง  รายประเด็นเชิงยุทธศาสตร จะ
ประกอบดวยปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จึงจะเขาสูตัวยุทธศาสตร ตามดวยกลยุทธ มาตรการ และ
แลวลงสูโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร น้ัน ดังน้ัน จึงดําเนินการตามข้ันตอนตามตัวอยางของ 
สกอ.  ดังวิสัยทัศน (Vision) ของ สกอ. วา เปนองคกรหลักที่ช้ีนําการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ใหเปน
พลังสรางสรรคสังคมไทยอยางย่ังยืน พันธกิจ สกอ. (Mission) คือ (1) อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตทีมี
คุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน (2) อุดมศึกษา
ไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ยุทธศาสตรการศึกษาของ สกอ. 5 ยุทธศาสตร ที่สอดคลองกับการสรางเครือขาย
การศึกษาระดับภูมิอาเซียนครอบคลมุ ฟลิปปนส และเมียนมา  คือ (1) “การสงเสริมและพฒันาการ
อุดมศึกษา”  (2) ประเด็น “การสงเสริมการผลิตและพฒันากําลังคน”  (3) ประเด็น “การสงเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ” (4) ประเด็น “การพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” (5) ประเด็น “การพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบรหิารอุดมศึกษา”3 

 3สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558–2561, (ม.ป.ป.), หนา 5.   
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  ความขางตนน้ี  ฝายประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงาน
ผานสื่อออนไลนโดยการประชุมรวมระหวางไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร  เมื่อ กันยายน พ.ศ. 2559รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ  Datuk Prof. Asma Binti Ismail Director-General, Department of Higher 
Education ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา เปนหัวหนาคณะ ทําการแลกเปลี่ยนนโยบายและเจรจา
โครงการความรวมมือดานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระหวาง 2 ประเทศ มีขอตกลงจัดการโครงการ 
2 โครงการ ไดแก (1) โครงการ Malaysia-Thailand Graduate Employability Enhancement 
Program ซึ่งเปนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เนนการฝกงานในสถานประกอบการ โดยนักศึกษา
ไทยที่เขารวมโครงการจะมีโอกาสในการศึกษา ทําวิจัยและฝกงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่
นักศึกษามาเลเซียที่เขารวมโครงการจะเดินทางมา เขารวมโครงการในประเทศไทย (2) โครงการ 
Task Force on Bilateral Qualifications Reference โดยทั้งสองประเทศตกลงที่จัดต้ังคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อรับรองหนวยกิตและคุณวุฒิรวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศอื่นๆ ที่ให ความสนใจ การรับรองหนวยกิตและคุณวุฒิรวมกันจะเปนการสนับสนุนเปาหมาย
ของ ASEAN Qualification Reference Framework และการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน4 

  โดยสรุป 2 โครงการน้ี โครงการแรก  เนนการฝกงานในสถานประกอบการ การศึกษาวิจัย 
โครงการที่ 2 คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง พ.ศ. 2562 
สกอ. กําหนดเปาหมายแลกเปลี่ยนไวการประชุมใน พ.ศ. 2560 ฝายประเทศมาเลเซียเปนเจาภาพ 

  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ (working line network) เครือขายชนิดน้ี สอดคลอง
กับเครือขายเชิงประเด็นขางตนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรทางการศึกษา เปนเครือขายภาครัฐ
ดานเครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกร
อิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา แสดงถึงการมีสวนดานการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน  

 ฟลิปปนส และ เมียนมา มกีิจกรรมเครือขาย แทจรงิแลวงานทุกอยางเปนกจิกรรมทั้งน้ัน 
บางอยางทําไปแลวตามภารกิจของเครอืขายน้ัน ไมไดมีขอตกลงอะไรกันเปนงานสบืเน่ือง บางอยางก็
ทําขอตกลงความเขาใจรวมกัน Memorandum  Of Understanding (MOU)    และกิจกรรมน้ีเปน
ตัวเดียวกับโครงการ เพราะโครงการตองอระบุเปนเรื่อง ๆ ดังน้ัน กิจกรรมน้ีจึงเปนกระบวนการสราง
เครือขายยอยขอหน่ึงในที่อยูทาย ๆ ของยุทธศาสตร ทีม่ีกระบวนการ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุธ
ศาสตร กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
  กิจกรรมตอเน่ืองที่มีกลไกดวย MOU  เปนเรื่องราวหรือเอกสารหรือหนังสือที่บันทึก
ขอตกลง ความเขาใจที่ตรงกัน หรือ ขอตกลงที่จะรวมมือระหวางสองฝาย โดยที่ทั้งสองฝายอาจเปน
องคกรหน่ึง ๆ หนวยงานหน่ึง ๆ ของรัฐ หนวยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระวางรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ 
ก็ได โดยถาเปน MOU ระหวางรัฐตอรัฐ อาจจะถือวาเปนสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝาย (ถา
เขาเงื่อนไขอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969)  โดยหนังสือ MOU น้ีไมถือ

 4ประชาสัมพันธ สกอ.[ออนไลน ] แหลงขอมูล <http://www.moe.go.th/moe/th/news>(11 
ม.ค.61) 
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วาเปนสัญญาผูกมัด แตแสดงความตองการอันแนวแนของผูลงนามวาจะปฏิบัติดังที่ไดระบุไว เชน 
สถาบันแหงหน่ึงในประเทศไทย ทําบันทึกความเขาใจกับสถาบันในตางประเทศเพื่อความรวมมือ  
คําไวพจนของ MOU น้ีมีคําวา“ความตกลง” (agreement) “ขอตกลง” (arrangement) “บันทึก
ความเขาใจ”“บันทึกความตกลง” (memorandum of agreement) “พิธีสาร” (protocol) 
“อนุสัญญา” (Convention) ในทางการทูตMOU ถือเปนสวนหน่ึงของ “สนธิสัญญา” (treaty) ซึ่ง 
“สนธิสัญญา” เปนคําที่มีความหมายทั่วไป โดยอาจมีช่ือเรียกที่แตกตางกันไป  และคําอื่น ๆ  เชน กฎ
บัตร (Charter) หรือปฏิญญา  (Declaration) ก็เปนลักษณะของ MOU น้ี 
 ลักษณะเดียวกับเรื่อง MOU น้ี  เมื่อกลาวถึงปฏิญญาหรือกฎบัตรแลว  สอดคลองกับคํา
วา ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) โดยอาเซียนเดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ 
"ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มแรกกอต้ังรวม 5 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ สิงคโปร เมื่อป 2510 เพื่อสงเสริมความรวมมือและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ การบริหาร
มาถึงปจจุบันน้ีมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ดังที่เคยกลาวมา 

 ดังน้ัน  จุดเริ่มตนของอาเซียนที่เปนรูปธรรมตามขอตกลงกันในช่ือของปฏิญญาบาง  
(ASEAN Declaration) กฎบัตรบาง  (ASEAN Charter) ไดสรางความเปน "ประชาคมอาเซียน" 
เกิดข้ึนภายหลังจากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช "กฎบัตรอาเซียน" 
(ASEAN Charter) จะมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญและสําคัญ คือเปนการปรับองคกรในการทํางาน
แบบ การรวมกลุมที่ม ี"กฎ" เปนฐานที่สําคัญ (Rule-Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะตองปฏิบติัตาม
พันธะขอตกลง มีการกําหนด "กลไกระงบัขอพิพาท" พรอมกับสราง "อาเซียน" ใหมีสถานะเปน "นิติ
บุคคล" มีการปรับใหเปนองคกรที่มี "ประชาชน" เปนศูนยกลาง ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการ
รวมกลุมมากข้ึน ทําใหเกิด "กระบวนการตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผูนํา ซึ่งจะปรากฏเปน คณะ
มนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนข้ึนทําหนาที่เปน 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักทางดานการเมืองและ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิม่อํานาจ "สํานักเลขาธิการ" (Secretariat) และผู
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ (Secretary General) นอกจากน้ี ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ และลดชองวางระหวางสมาชิกของอาเซียนลงวัตถุประสงคที่ปรากฏในภาพน้ี 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหวางไทย กับ เมียนมาขางตน ผูมีใหขอมูล
สําคัญในฐานะครูผูชวยสอนชาวไทย5 นายกฤษกร โชคทวีหิรัญกล อาจารยแลกเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ เมืองยางกุงวา กลาววา อาจารยมาสอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยน้ีตามโครงการแลกเปลี่ยนที่ทําขอตกลง  (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย ปน้ี
เปนปที่ 2 ในการน้ีก็มีอาจารยแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีก 4 ทาน อาจารยผูหญิง 3 ทาน ชาย 2 ทาน ซึ่งแต
ละทานก็มาที่น่ีไมพรอมกัน เพราะตองสับเปลี่ยนกันทานละ 1 ปบาง 2 ปบาง แตไมใหหลายปมากนัก 
เพื่อใหเกิดการสรางทักษะของอาจารยคนอื่นดวย 
 การดําเนินการของเครือขายอาเซียน มกีระบวนการ/วิธีการที่ครอบคลมุหลกั ๆ  คือ ปจจัย
นําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลผลิต ลักษณะของปจจัยนําเขาคือ ความพรอมทางกายภาพ 

 5กฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทยนาย,   อาจารยแลกเปล่ียนสอนภาษาไทย ระหวาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยยางกุง (สัมภาษณเม่ือ 16 ม.ค.61) 

                                                             



179 
 

อาคาร สํานักงาน บุคลากร ทุนทรัพย วัสดุอุปกรณสื่อสาร รวมถึงแผนงานเครือขาย ปจจัยการคือ 
การดําเนินงานตามแผนงาน และปจจัยผลผลิต ผลสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมแตละอยาง 
ตัวอยางการแลกเปลี่ยนอาจารยสอนภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยยางกุง 

 เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประยุกตใชการบริหารจัดการเครือขาย มีหลักการ
รวมการประยุกตใชเครือขาย คือแนวการบริหารจัดการเครือขายที่เปนภาครัฐ หรือ เอกชน โดย
ภาครัฐ จะมีแนวการบริหารจัดการเครือขายแบบแนวด่ิง คืออํานาจสั่งการโครงการ กิจกรรม แผน
งบประมาณมาจากผูบริหารระดับสูงลงสูระดับปฏิบัติการ น่ีคือระบบราชการ ซึ่งตองปฏิบัติงานไป
ตามลําดับข้ันการบังคับบัญชา จุดแข็งคือ มั่นคง จุดออน คือ ไมรวดเร็ว ลาชา  ในสวนเครือขาย
ภาคเอกชนน้ัน เปนการบริหารจัดการแบบแนวราบ น่ันคืออํานาจการบริหารงานอยูที่ตนแลว ไมตอง
รอคําสั่งจากผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันสูภาคปฏิบัติการ ซึ่งมีจุดแข็งคือ รวดเร็ว จุดออน คือ ไมคอย
ย่ังยืน 
 ผลการดําเนินงานเครือขายหรือความคงอยูของเครือขายการศึกษาอาเซียนระดับ
มหาวิทยาลัย คือ ประชาคมอาเซียน 10 ชาตินํามหาวิทยาลัยเขารวมเปนภาคีเครือขายการศึกษาตาม
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา (สกอ.) ชาติละหลายมหาวิทยาลัย ในสวนที่มหาวิทยาลัยที่เปนพื้นที่
ตัวอยางของการวิจัยน้ี ฟลิปปนส ไดแกมหาวิทยาลัยแอดตีเนีย มะนิลา (Ateneo de Manila 
University) มหาวิทยาลัยเดลาซาเล (De La Salle) และมหาวิทยาลัยฟลิปปนส เมียนมามี
มหาวิทยาลัย 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยยางกุง (Yangoon University)  มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย  
(Mandalay University) สถาบันเศรษฐศาสตรยางกุง (Yangoon Economic University)  ในการน้ี 
ประเทศไทยเปนที่ต้ังสํางานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ต้ังอยูที่
จุฬาลงกรณมหาวทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ เ ขา เปนสมาชิก มี  5  สถาบัน คือ (1)  
มหาวิทยาลัยมหิดล  (2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (4) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามวัตถุประสงคของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน คือ (1) การ
สงเสริมการสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน (2) การเพิ่มการเขาถึงคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับประถม มัธยม (3) การเพิ่มคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเรียนรูตลอดชีวิต 
และการพัฒนาวิชาชีพช้ันสูง (4) การสรางความเขมแข็งใหกับการเคลื่อนยายพรมแดนและความเปน
สากลของการศึกษา (5) การใหการสนับสนุน สงเสริมแกภาคสวนงานอื่น ๆ6 สอดคลองกับ  นโยบาย
การศึกษาระดับอาเซียนในฐานะเครือขายระดับภูมิภาคที่สองประเทศพื้นที่ตัวอยางที่วิจัยอยู 
 นอกจากเครือขายตามวัตถุประสงคขางตนน้ีแลว ยังมีภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก
วิชาการ แลกเปลี่ยนการศึกษา  คือ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอบรมและการพัฒนาขีด
ความสามารถความรวมมือดานงานวิจัย  สําหรับประเทศไทยถือเปนกลไกใชประโยชนมากในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและวัฒนธรรม ความสํานึกใน

 6 รูจัก "เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน"  (ASEAN University Network), [ออนไลน] แหลงขอมูล 
www///th.interscholarship.com/chanitsiree/707 (26 พ.ค.61) 
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อาเซียน  ในการน้ี เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนสามารถเปนกลไกที่ประเทศไทยใชประโยชนไดใน
ระยะขางหนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยเฉพาะดานการพัฒนาภาษา การ อันจะ
สงผลใหประเทศไทยเพิ่มระดับศักยภาพของบุคลากรอาเซียนสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคไดอยาง
ย่ังยืนตอไป   

  ประเทศฟลิปปนสในฐานะเสาประชาคมสังคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community) หน่ึงในสามเสาน้ี ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษา 3 ขอ คือ  (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  (3) การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน ตามดวยกลยุทธ มาตรการ กิจกรรม/โครงการตาง ๆ  มากมายจากการสนทนากลุม
พรอมกับรายบุคคล อาจารย นักศึกษาและผูบริหารในประเด็นการศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนประกอบดวย  

 เสวนากลุม (Focus Group) รวมกับผูบริหารการเงินและฝายประชาสัมพันธมิสสัน
นารี/ ภาคีเครือขาย  

 Sr. Maruja S. Padre Jaun, MSCS (Office for University Relations) 
 Mr. Bro.Henry E. Escurel, CM (Office of the Vice President for Financeal 

Affairs) 

 

ภาพ 4.2.1  แสดงผูเสวนากับผูบริหาร ม.อดัมซัน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
  จากการสนทนาทราบวา  มหาวิทยาลัยเอกชนแหงน้ี ตระหนักถึงความเปนอาเซียน ปจจัย

มีเครือขายกับมหาวิทยาลัยหลายแหงทั้งในและนอกประเทศ นอกจากอาเซียนแลว เปนการรองรับ
นักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะประเทศอาเซียนน้ี มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปดรับเขาศึกษา ณ ปจจุบันไม
มีนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเทาน้ัน ยังมีประเทศแถบอาฟริกา มี เคนยา ซูดานมาศึกษาดวย ใน
สวนชาวไทยน้ันมีหลายทานสําเร็จการศึกษาไป สวนใหญเปนนักศึกษาที่เปนผูบริหารโรงเรียน 
วิทยาลัยหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยรวมถึงพระสงฆของไทยที่สําเร็จการศึกษาไปหลายทาน  และ
อาจารยที่น่ีไดรับเชิญใหปรีเซนตงานตอมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยบอย ชวงเดือนเมษายนน้ี จะรวม
เดินทางไปรวมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดวย 

  Mrs. Andrea C. George และ Precilla F. Valmonte  ผูชวยผูบริหารระดับตน ๆ ของ
มหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีเน้ือหาหลักสูตรอาเซียนนานแลว ใหความสําคัญเรื่อง
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วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 น้ีเปนวันครบรอบสถาปนาสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยก็มีการแสดงวัฒนธรรมอาเซียนประเภทละคร  ภาพจําลองการเกษตรกรรม วิถีชีวิตของ
ชาติฟลิปปนส  ในการน้ี มหาวิทยาลัยนโยบายใหกิจกรรมสําหรับนิสิตมากข้ึน   

  ประการตอมาไดสนทนาถึงธรรมเนียมของพระสงฆไทย ทราบวา มิสสันนารีและอุบาสก
ชาวฮินดู 2 ทาน คือ Sr. Maruja ซึ่งเปนมิสสันนารี กับอาจารยอีกทานหน่ึง ช่ือ เฮนรี เอ (Henry E.)  
ทานเปนผูบริหารฝายการเงินของมหาวิทยาลัยก็รวมกันปฏิสันถารดวย จากน้ัน ไดถายรูปรวมกัน  
นับวาทั้ง 2 ทานมีความเขาใจธรรมเนียมพระสงฆดีมาก โดยบอกวาพระสงฆไมยืนติดกับสตร ี
 
เสวนากลุม (Focus Group) รวมกับผูบริหาร อาจารย นักศึกษา/ ภาคีเครือขาย เมยีนมา 
ประเด็นเครือขายการศึกษา  

 

 
ภาพ 4.2.2 แสดงสนทนากลุมมหาวิทยายางกุง 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 จากการสนทนา โดยเนนเครือขาย ทราบวา อาจารยแลกเปลี่ยนตามความตกลง (MOU) 

จากไทย มีหลายคน ในชุดที่กําลังสนทนากันน้ี มีถึง 7-8  คน ซึ่งผลัดเปลี่ยนกัน คนละป  เพื่อใหมีคน
อื่น ๆ มีโอกาสดวย  ในทางกลับกัน อาจารยจากเมียนมาก็ไดรับการแลกเปลี่ยนโดยไปศึกษาที่ไทย



182 
 

จํานวนมาก  ไดรับการแจงวา อาจารยหัวหนาภาควิชาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยเมียนมาน้ีก็จะเดินทาง
มาศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนเรศวรดวย โดยจะเดินทางมาชวงเดือนเมษายน 2561 น้ี7 

 สรุปสาระสําคัญ  

 ประเด็นการสัมภาษณในเสวนาโฟกัสกรุปน้ี คือ เครือขายการจัดการศึกษาที่เนนการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย นักศึกษา การบริหาร การอบรม การสอนหลักสูตรระยะสั้น ใน
มหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารยตามขอตกลง MOU ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย
พมาศึกษา กับ มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ เมืองยางกุง โดยการสนับสนุนเงินทุนโดยตรงของ
รัฐบาลทั้งสองประเทศ  โครงการน้ีเปนตัวงานที่สอดคลองตอบรับกับยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ มาตรการ โครงการกิจกรรมของของการ
พัฒนาการศึกษาระดับชาติโดยแท  ตามแผนผังเครือขายการศึกษาเซียน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผัง  4.2.1 แสดงเครือขายการศึกษาอาเซียน  
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
  

 
7สนทนากลุม  โดยคณาจารยและนักศึกษา, แผนกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ สังกัด

มหาวิทยาลัยยางกุง,  (สัมภาษณเม่ือ 16 มกราคม 2561). 

เครือข่ายการศกึษาประชาคมอาเซียน 

สถานศึกษา

ภาคี
เครอืขาย
ฟลิปปนส

เครือขาย
อาเซียน 8 
ประเทศ

เครือข่าย

การศึกษา

พื �นฐาน

เครือข่าย

การศึกษา

อดุมศึกษา

เครือข่าย

การศึกษาอาชีวะ

เครือข่าย

การศึกษาเอกชน

เครือข่ายนิสติเครือข่ายอาจารย์

เครือข่าย
การศึกษาสมคัรใจ

เครือข่าย

การศึกษา

พระสงฆ์
ผู้บริหาร

กิจกรรม-แลกเปลี่ยน-อบรม-สมัมนา
-หลกัสตูรระยะสั �น-ศึกษาดงูาน-นโยบาย-ยทุธศาสตร์
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สรุปทายเรื่อง 

 เครือขาย มีที่มา ความหมาย และความสําคัญ คือการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  
กลุม องคกร  ในพื้นที่ ลุมนํ้า  แหลงเรียนรูที่มีช่ืออื่น ๆ  เกิดข้ึนจากความจําเปนในการติดตอสื่อสาร 
การประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีประเภทเครือขายธรรมชาติ เครือขายที่ต้ังข้ึน และ
เครือขายตามโครงสรางของหนวยงานราชการ มีประเภทเครือขายพื้นที่ และเครือขายสังคม มี
สวนประกอบหลกั ๆ  คือ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ ปจจยัผลผลิต มีการบริหารจัดการเครือขาย 
คือ สมาชิก กิจกรรม บุคลากร เงินทุน อาคาร สํานักงาน วัสดุสื่อสาร มีระดับการมีสวนรวมเครือขาย  
มีลักษณะเครือขายเปนองคกร เวที การสื่อสาร  สมาชิก แนวคิดความคงอยูของเครือขาย มาจาก
โครงสรางการบริหารจัดการขององคกรที่กําหนดบทบาทหนาที่ดานภายในและตางประเทศ ที่สําคัญ
คือการกําหนดไวเปนยุทธศาสตรหรือนโยบายการพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษา มี
ความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนบุคลการการศึกษา มีประเภทหรือแบบเครือขายที่เปนพื้นที่ ราย
ประเด็น เครือขายหนาที่ตามโครงสราง มีทั้งเครือขายภาครัฐ เอกชน ชุมชน การศึกษา ธุรกิจ  
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลกระบวนการเสริมสรางเครอืขายทางการศกึษาฟลิปปนส
และเมียนมา 
 ประเด็นน้ี ผูวิจัยมีกรอบการวิเคราะหขอมูลที่ครอบคลมุเน้ือหาแนวคิด ทฤษฎีการเสรมิ
ขายของประเทศฟลิปปนสและเมียนมาในบทที่  2  โดยแยกเปนประเด็นรายขอเชิงองครวม ดังน้ี  
 1) กระบวนการสรางเครือขายการศึกษา 
 2) การเสรมิสรางเครือขายการศึกษา 
     (1) การจัดการเครอืขายการศึกษา 
  -คุณสมบัติผูบรหิารจัดการเครือขายการศึกษา 
  -คุณสมบัติผูบรหิารจัดการเครือขายตามหลักพอคาการศึกษา 
  -คุณสมบัติผูบรหิารจัดการเครือขายตามตามทฤษฎี 4M 
 (2) การรกัษาเครือขายการศึกษา 
 3) ผลสัมฤทธ์ิเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนและภาคีเครือขายการศึกษา 
(ASEAN University Network – AUN) 

 1) กระบวนการสรางเครือขายการศึกษา 

 ข้ันน้ี เปนข้ันกระบวนการสรางโดยกําหนดโครงสรางออกมา ดังโครงสรางของอาคารที่
เปนพิมพเขียวและต้ังเปนโครงสรางของอาคารน้ันเปนรูปราง ขนาด สวนสูง เปนรูปธรรมแลว ดังน้ัน 
วาตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการสรางเครือขายของบัณฑร ออนดํา กลาวไว 5 กระบวนการ1 คือ   

  
แผนผัง 4.3.1  แสดงกระบวนการสรางเครือขาย 5 ขั้น 

แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

 
1 บัณฑร ออนดํา และคณะ, ยุทธศาสตรในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจริญ 

วิทยาการพิมพ, 2540), หนา 36-41. 
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 ในข้ันสรางเครือขายน้ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ กลาวถึงกระบวนการสรางเครือขาย 4 
กระบวนการหลัก ๆ  4 กระบวนการ แตสอดคลองกับกระบวนการ 1 ความจําเปนที่จะมีเครือขายคือ
ขอการะประโยชนของเครือขาย (Network Utilizing)   

 การสรางเครือขายการศึกษาตามความดังกลาวขางตนน้ี ภาคีเครือขายที่เปนพระสงฆชาว
เมียนมา มหาวิทยาลัยบาลี เมืองยางยุง กลาวไวนาฟงวา “เครือขายการศึกษาของอาเซียนมิใชมุงเอา
ของมหาวิทยาลัยภายนอกอยางเดียว การศึกษาของพระสงฆ อยางภาษาบาลีก็ตองมีระหวาง
มหาวิทยาลัยสงฆดวยกันดวย เชน มหาวิทยาลัยประเทศไทยกับเมียนมา ซึ่งปจจุบันก็มีพระสงฆจาก
เมียนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆไทยจํานวนมากดวย จําเปนตองมีเครือขายที่เปนหนวยงานอยาง
ย่ิง”2 
 ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี เมื่ออยูในกลุมประชาคมอาเซียนแลวจึงตองเขาเปนสมาชิกอาเซียน 
เปนภาคีเครือขายโดยมีมหาวิทยาลัยภายในประเทศเปนตัวแทน ปญหาวา เมื่อเปนภาคีเครือขายแลว
จะสรางเครือขายน้ันใหเกิดสัมฤทธ์ิผลอยางไร  จึงตองมีตัวช้ีวัดความสัมฤทธ์ิผลน้ี ตามที่นายจีรวิทย 
มั่นคงวัฒนะ เสนอวา (1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี (3) มีกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ือง (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5) มีการไหลเวียนขอมูลขาวสารอยาง
ตอเน่ือง (6) มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทํางานเครือขาย (7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน (เพื่อจัดทําแผน
ปตอไป)3 

 2) การเสริมสรางเครือขายการศึกษา 

 เครือขายการศึกษามหาวิทยาลัยยางกุง เมียนมา กับ มหาวิทยาลัยเด ลา ซาเล แหง
ฟลิปปนสมีการเสริมสรางเครือขายของตน สอดคลองตามหลักการสําคัญในการเสริมสรางเครือขาย
ขอน้ีใหนําหนักลงตรงที่ความจําเปนที่ตองมี ตองสราง  เพราะภาระงานเรียกหาการมีเครือขาย ก็
แสดงวา เครือขายน้ันมีข้ึนภาระงานของคนตามอาชีพตาง ๆ ถึงนิยามเครือขายวา เปนเครือขายใน
ภาระงานลักษณะเดียวกัน เชน เครือขายสถานบันการศึกษา ก็จะทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา มีการ
แปลกเปลี่ยนบุคลาการทางการศึกษาตามสายงานของเครือขายน้ัน ๆ  
   หลักการสําคัญของการเสริมสรางเครือขาย ในนทัศนะของพอล สตารกี้ (Paul Starkey) 
กลาววา “ควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธฉันทเพื่อนที่
ตางกันก็มีความเปนอิสระ มากกวาทําใหเกิดการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง มีการแลกเปลี่ยนขาวสาร
ขอมูลระหวางกัน ที่สําคัญคือ ตองมีกิจกรรมดวยเสมอ  เรื่องน้ี มีกระบวนการสรางอยูหลายทฤษฎี มี
ทฤษฎีที่นาสนใจ สอดคลองกับการวิจัยน้ี คือ หัวขอ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม Network 
Building and Participatory ซึ่งธรรมดาเครือขายน้ัน ในตัวมันเองตองมีการประสานสัมพันธระหวาง

 2 ภาคีเครือขายพระสงฆชาวเมียนมา, มหาวิทยาลัยบาลี, ในเมืองยางกุง, (15 ม.ค.61) 

 3จีรวิทย  ม่ันคงวัฒนะ,  การพัฒนาระบบภาคีเครือขายสถานศึกษา,[ออนไลน]แหลงขอมูล 

<https://www.gotoknow.org/posts>(25 ม.ค.61) 
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บุคคล แตบุคคลน้ัน ตองมีหนวยงานสังกัดหรือพื้นที่ที่ตนประกอบอาชีพอยูเพื่อใหเกิดความเช่ือถือ 
ติดตามได มีความเสี่ยงนอยสุด ดวยหลักการเสริมสรางเครือขาย 4 ประการตามแนวคิดของอะหมัด 
ย่ีสุนทรงและสมบูรณ สุวรรณราชวา (1) สรางยุทธศาสตร กระบวนการเริ่มประสานเครือขาย 
( Initiation Process) ( 2 )  เ คลื่ อน ไหว สร า งการทํ า ง านอย า งสม่ํ า เ สมอ  ( Social 
Movement/Sustainability) (3 )  ปรับปรุ ง  พัฒนากระบวนการทํ างานและ เครือข าย 
(Development)  (4) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหารและผูปฏิบัติ (Idea Change) 4 

 ความขางตนโดยสรปุ คือ -มีแผนการ -เคลื่อนไหว -ปรบัปรุง –เปลี่ยนแนวคิดบรหิาร
จัดการและสรางทักษะ 

 ในเรื่ององคประกอบการสรางเครือขายน้ี จะนําไปสรางเปนกระบวนการเพื่อสราง
เครือขายในบทที่ 4 ในงานวิจัยน้ี เพื่อใหสอดคลองกับสามเสาหลักแหงประชาคมอาเซียน คือ เสาหลัก
ทางความมั่นคง เสาหลักทางเศรษฐกิจ และเสาหลักทางสังคม-วัฒนธรรม  สองเสาแรกไดกลาวมาใน
บทที่ 1รวมถึงบทอื่น ๆ ไดกลาวถึงบางแตไมเนน ในสวนน้ี จะกลาวเฉพาะเสาหลักทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) เปนการเช่ือมโยงทุกบท
ของวิจัยนําสูการสรางกระบวนการเครือขายทางการศึกษาและเปนฐานขอมูลการวิจัยน้ีตอไปตามที่ 
ดร.ชูพงษ รัตนโชติ กลาววา “การเสริมสรางเครือขายดวยการเช่ือมโยงขอมูลเพื่อภาระงานเดียวกัน”5 
 

 การเสริมสรางเครือขายที่เนนความย่ังยืนอีกอยาง คือกระบวนการทําแบบเสริมสราง
เครือขายตามที่พระมหาสุทิตย อาภากโร กลาวา  ความเปนเครือขายมีความสัมพันธกับงานและ
สัมพันธภาพระหวางกันซึ่งงาน/ภารกิจและความเปนภาคีตอกันน้ันจะนําไปสูการเรียนรูและการสราง
กระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม  โดยมีกระบวนการทํางาน 4 กระบวนการ  ดังน้ี (1) การ
เช่ือมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ (2) รักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย 
และโลกทัศนรวมกัน (3) เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว (4)  การพัฒนากิจกรรมและ
ความเคลื่อนไหว6 ตามแนวคิดน้ี มหาวิทยาลัยในพื้นที่ตัวอยางคือ มหาวิทยาลัยเด ลา ซเล และ
มหาวิทยาลัยอดัมสัน ฟลิปปนสกับมหาวิทยาลัยยางกุง เมียนมาดําเนินการเสริมสรางดวยการแลกิ
เปลี่ยนบุคลากรวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย การอบรม การสัมมนา ตอเน่ือง  
 เครือขายที่จะอยูไดเพราะมีกิจกรรม ถือวา กิจกรรมคือชีวิตของเครือขาย ธรรมชาติของ
เครือขายคลายทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ในตัว และขอตกลงน้ัน คือขอตกลงที่เปนกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะทํารวมกัน เชนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร
สายวิชาการ รวมถึงการประงานเพื่อการพัฒนารวมกันดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอื่น ๆ ดังน้ัน 
เรียกไดวา ความเคลื่อนไหวของเครือขายคือกิจกรรม น่ันเอง   
 

 4อะหมัด ยี่สุนทรง และ สมบูรณ สุวรรณราช, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม(Network 

Building and Participatory), [ออนไลน]แหลงขอมูล >https://hasbulah.wordpress.com<(25 ม.ค.61) 
 5ภาคีเครือขายทางการศึกษามหาวิทยาลัยอดัมสัน  ฟลิปปนส, (14 มี.ค.61) 
 

6 อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ), หนา 97-103. 
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 (1) การจัดการเครือขายการศึกษา  

 กระบวนการจัดการเครือขาย เปนลักษณะเดียวกันกับการบริหารงานองคกรยอย ๆ เชน 
การบริหารโรงแรมหรือศาลเจาสักแหงหน่ึง ผูบริหารสถานแหงน้ันตองคิดวาจะบริหารจัดการใหดี
อยางไร ขอสําคัญคือใหดี เปนที่ประทับใจของผูเขาใชบริการ ดังน้ัน กระบวนการ 5 น้ีเรียก เรียกวา 
POCCC ยอมครอบคลุมการบริหารองคกรน้ันตาม Henri Fayolเสนอไว วา  

 การวางแผน เปนกุญแจสําคัญในการบรหิารเครือขาย โดยการจัดวางโครงการและ
แผนงานตาง ๆ ไวลวงหนารวมถึงการต้ังงบประมาณ กิจกรรมโครงการตาง ๆ ทีส่อดคลองวิสัยทัศน 
พันธกิจที่กําหนดไว  
 การจัดการองคกร คือ การแบงงานในองคกรองครวม กําหนดตําแหนงงานตาง ๆ พรอม
กับกําหนดอํานาจหนาที่บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 
 การบังคับบัญชา คือการอํานายการใหปฏิบัติหนาที่ การตัดสินใจ การวินิจฉัย การ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางมีภาวะผูนํา 
 การประสานงาน คือ การทําหนาที่ในการประสานกิจกรรมตางๆ ที่ไดมีการแบงแยก
ออกไปเปนสวนงานยอยๆ เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสู
เปาหมายเดียวกัน 
 การควบคุม คือการควบคุมงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช
จายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงาน รวมถึงการควบคุมการสรรหา 
การบรรจุแตงต้ังและการพนตําแหนงของอัตราบุคลากรและงานในหนาที่ของพนักงาน 
 การจัดระบบบริหารเครือขาย (Network Organizing) เปนการจัดระบบเครือขายที่จะ
ชวยใหเครือขายสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น โดย มีผังเครือขาย กําหนดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิก มีระบบติดสื่อสาร มีการเรียนรูรวมกัน และมีระบบสารสนเทศ 

 คุณสมบัติของผูบริหารจัดการเครือขาย  

 คุณสมบัติของผูบริหารจัดการเครือขาย นอกจากทุนทางสังคมพื้นฐาน คือมีบุคลิกภาพที่
สัมพันธภาพดี นาเช่ือถือ การโอภาปราศรัยเปนระเบียบ มีข้ันตอนในการสนทนา สวนลึก ๆ คือมี
วิสัยทัศน มีอุดมการณ มีความจริงจังดวยการใหความสําคัญกับประเด็นที่คูสนทนาไดกลาวมา มี
ลักษณะสีหนาตาใหเกียรติ ต่ืนตัวกับผูเราคุยดวย เรียกวามีบุคลิกภายนอก กับ บุคลิกภายใน ที่เปน
มิตร 
 นักวิจัยหลายทาน ใหทฤษฎีเรื่องน้ี โดยหลัก ๆ แลวจะเริ่มจากสรางแรงจูงใจ เปดใหให
สมาชิกสื่อสารกัน สรางความผูกพันอยางไววางใจกัน สมาชิกกลุมมีความสวนรวมในการติดสินใจ 
วางแผนเช่ือมโยงกับเครือขายอื่น ๆ  ในสวนที่ชัดเจน เรื่อง กระบวนการผูจัดการเครือขาย 4 ข้ันตอน
ตามวงจรชีวิตเครือขาย  โดยพระมหาสุทิต อาภากโร ดังน้ี   
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 1. ข้ันตระหนักและการกอตัวของเครือขายเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญย่ิงเพราะเปน
จุดเริม่ตนของการใชพลงักลุมและความเปนเครือขายในการจัดการกบัสถานการณทีเ่กิดข้ึนมีวิธีการ
ดังน้ี 
  1.1 การศึกษาขอมูลและสภาพการณเปนการศึกษาขอมูลสภาพการณความพรอม
ภายในกลุมของตนเองและขอมลูของกลุมเครือขายอื่นรวมทัง้สภาวการณทางสงัคมทําใหทราบถึง
กิจกรรมและบรบิททีเ่กี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการที่จะสงเสริมหรือจัดการเครอืขาย 
  1.2 การสรางศรัทธาและหาแนวรวมเปนการสรางความเช่ือถือใหกับฝายตางๆเชน
ความเช่ือถือในเรื่องของขอมลูบุคคลความสําคัญของปญหาสรางความคุนเคยกับบุคคลทีเ่ปนแกนนํา 
  1.3 การสรางความตระหนักหรือการเสนอใหเห็นประเด็นปญหา 
  1.4 การแสวงหาขอมูลทางเลือกการคนหาความตองการและการหาจุดรวมในการ
พัฒนาเครอืขาย 
  1.5 การแสวงหาทางเลือกในการทํากิจกรรมทีส่งเสรมความสัมพันธและการ 
แสวงหาแกนนําเครือขาย 

  1.6 การสรางระบบความสัมพันธของเครือขาย 

 2. ข้ันการสรางพันธกรณีและการบริหารเครอืขายเปนข้ันที่จะกอเกิดความรวมมือของ
ความเปนเครือขายและการบริหารจัดการทัง้ภายในและภายนอกเครือขายมีวิธีการจัดการ ดังน้ี 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอตกลงรวม 
  2.2 การกําหนดบทบาทหนาที่และการวางผงัเครือขาย 
  2.3 การเสริมสรางและพัฒนาผูนํา 
  2.4 การจัดระบบการติดตอสื่อสาร 
  2.5 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ตอเน่ือง 
  2.6 การติดตามและประเมินผลแบบมสีวนรวม 
  2.7 การสงเสริมและดํารงไวซึ่งความสมัพันธ 

 3. ข้ันการพัฒนาความสมัพันธและการใชประโยชนมีวิธีการดังน้ี 
  3.1 การทบทวนและสรุปบทเรียน 
 3.2 การเสริมสรางผูนําและหนวยนําของเครอืขาย 
 3.3 การเสริมสรางกจิกรรมสาธารณะแลเวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรู 
 3.4 การขยายกิจกรรมและมโนทัศน 
 3.5 การสรางความรูใหมและการจัดการความรูที่ตอเน่ือง 
 3.6 การเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายเพือ่ขจัดความขัดแยง 
 3.7 การเสริมสรางความนาเช่ือถือและระบบการตรวจสอบแบบมสีวนรวม 

 4. ข้ันการรักษาความสัมพันธและความตอเน่ืองมีแนวทางดังน้ี 
 4.1 การจัดกจิกรรมที่ตอเน่ือง 
 4.2 การรักษาสมัพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกของเครือขาย 
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 4.3 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและความรูใหม 
 4.4 การกําหนดและสรางแรงจงูใจในการทํางาน 
 4.5 การบรหิารจัดการขอมูลระบบสื่อสารและการจัดการความรูที่ตอเน่ือง 
 4.6 การใหความชวยเหลอืและการแกไขปญหาภายในเครอืขาย 
 4.7 การเสริมสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง7 

 โดยสรุปแลว การสรางพันธกรณี คือ ความเขาใจการกอตัวของเครือขาย สรางพันธกรณี  
สรางการใชประโยชน  และสรางความสัมพันธและความตอเน่ืองดวยกลวิธีที่ถายทอดความรู  ทักษะ  
การสื่อสาร การบริหารขอมูลขาวสารและการปฏิสัมพันธและผูบริหารเครือขายภาครัฐน้ันตองคอย
คําสั่งจากเบื้องบนลงมา (แนวด่ิง) สวนการบริหารเครือขายภาคประชาชนน้ัน บริหารจัดการไปตาม
สถานการณ   

 คุณสมบัติของผูบริหารจัดการเครือขายตามหลักพอคา 

 พระพุทธเจาไดวางหลักการของผูคาขายในปาณิกสูตร วา ใครที่จะเปนพอคาที่ดี มีกําไร 
ไมเหน่ือยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ  

 1. มีตาดี (จักขุมา)  
 2. มีธุรกิจดี (วิธุระ)   
 3. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)”8 

 จํานวน 3 ขอน้ี จํางาย ๆ ในการบริหารงานของผูบริหาร วา  มีวิสัยทัศน จัดการงานดี  
สัมพันธไมตรีเย่ียม ดังคําขยายความยอตามแผนผัง ดังน้ี  

 7อางแลว, พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน),เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ,  
หนา 124-143. 
 

8องฺ ทุก. (ไทย) 20/20/163. 
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แผนผัง 4.3.1  แสดงคุณสมบัติผูบริหารเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 คุณสมบัติผูบริหารจัดการเครือขายตามทฤษฎี 4M 

 ผูวิจัยใชหลักการบริหารงานในหนาที่อยางหน่ึง ซึ่งหลักการน้ีใชมานมนานสมัยเรียน
มัธยมศึกษาและก็เขียนแนวคิดลงในบทความหรือหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย และทฤษฎีน้ีถูกอางใน
หนังสือหรือรายงานวิจัยมากคลายกับทฤษฎีบันได 5 ข้ันของ เอ มาสโลว  เรียกวา ทฤษฎี 4 เอม 
(4Ms) ไดแก  
 M1  คือMan  หมายถึงบุคลากรทุกระดับช้ัน ต้ังแตผูบริหารระดับสูงลงมาถึงระดับลางสุด 
หรือผูจัดการที่มีอํานาจเด็ดขาดเรียกวา CEO แลวมีผูทํางานในตําแหนงรองลงมา เปนเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานทายสุดนักการภารโรงหรือแมบาน มีรายรับเปนอัตราเงินเดือนหรืออัตราจางรายวันราย
เดือนตามที่แผนงบประมาณที่ต้ังไว 
 M2 คือ Money หมายถึง เงินคืองบประมาณดําเนินการต้ังแตเงินระยะสั้น ๆ ที่ใชใน
เดือนน้ันหรือปน้ัน เงินระยะยาว คือเงินงบประมาณเพื่อการลงทุน เงินกองทุน และเงินในที่น้ีรวมถึง
แหลงทุนและการใชเงินดวย  
 M3คือ Material หมายถึง วัสดุดิบปอนเขาเครือขาย ไดแก เครือขายใหมหรือสมาชิกใหม
ที่จะเขารวมอุดมการณกัน ตัวอยางมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง วัสดุที่จะนํามาปอนมหาวิทยาลัยคือ ผูสมัคร
เขาศึกษาเปนนักศึกษา รวมถึงพนักงานที่จะเขามาทํางานในหนาที่ตาง ๆ แมเงินก็เปนปจจัยในฐานะ
วัสดุดิบปอนเขาบริหารมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน  

มีตาดี/ตาถึง 

วิสัยทัศน  

(จักขุมา) 

• กําหนดยุทธศาสตร 

• มีแผนปฏิบัติงาน 
• มีกรอบมาตรฐาน 
• มีเปาหมาย/วัตถุประสงค 

• มีจริยธรรมในหนาที่ 

บริหารจัดการดี 

(มีธุรกิจดี) 

•มีธรรมาภิบาลดี (นิติธรรม โปร่งใส มีสว่นร่วม 

ตรวจสอบได้ คุ้มค่า คณุธรรม)  

•บริหารคน/งาน/เงินดี   

•สาํนึกในสิง่แวดล้อม สร้างความสมดลุ 

•ธรรมาธิปไตย ยตุิธรรม   

•สายกลาง ยืดหยุ่น มีโลกาภิวตัน์ 

สัมพันธไมตรี 

ดีเยี่ยม 

(อุปนิสสยสัมปนโน) 

•โอบอ้อมอารีย์ เผ่ือแผ่ แบ่งปันดีมีโบนสั 

•วจีไพเราะ ยกย่อง ช่ืนชม พดูจาเข้าพระ/เข้านาง 

•สงเคราะห์ปวงชน มีกองทนุสวสัดิการ เบีย้เสีย่ง

ภยั ประกนัอบุตัิเหต-ุภยั ให้ความหวงักบัอนาคต 

•วางตนพอดี ทําตวัให้เลก็ นัง่อยุ่ในใจทกุคน  

•ตกปลานอกบ้าน ประสานสบิทิศ ผกูมิตรทัว่หล้า  

บริหารปัญญา สาลกิาป้อนเหย่ือ 
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 M4 คือ Management หมายถึง การบริหารจัดการเครือขายดวยทฤษฎีการบริหารที่
ประกอบดวยแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตรการออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมายการบูรณา
การและเช่ือมโยงการดําเนินการและการวัดผลการประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขายการ
พัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่ภาครัฐ หรือใชทฤษฎี 3 ปจจัยคือปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ 
และปจจัยผลผลิตที่เสนอไวบทที่ 3 ในสวนโครงสรางบริหารเครือขายใชโมเดลการบริหารเครือขาย
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจําลอง  

 ทายสุดของการบริหารงานที่สําเร็จตามคุณสมบัติผูบริหารเครือขายที่ประสบผลสําเร็จที่
พระพุทธเจาตรัสไวในปาปณิกสูตร มีองคคุณแหงผูบริหารเครือขายคือ  1. มีตาดี (จักขุมา)2. มีธุรกิจดี 
(วิธุระ) 3. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)”9จํางาย ๆ วา  มีวิสัยทัศน จัดการงานดี 
สัมพันธไมตรีดีเย่ียมเทียบไดกับเสาหลักการจัดการ 3 เสา คือ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผัง 4.3.2 แสดงองคคุณแหงผูจัดการเครือขายตามแนวพระพุทธศาสนา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
9องฺ ทุก. (ไทย) 20/20/163. 

• ยุทธศาสตร กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

• รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน 
• มีระบบการส่ือสารตามยุคสมัยที่เหมาะสม 
• เสริมสรางกําลังทุน กําลังคน กําลังงาน กําลัง

สินคาตอผูบริโภค 
 

• ภาวะผูนํา 

• สวัสดิการ 
• รางวัลยกยองคนด ี
• สรางจิตสํานึกในศิลปวัฒนธรรม/

ศาสนา พระมหากษัตริย 
• มีพลี 5 คือ ญาติพลี ปุพพเปตพลี 

ราชพลี อติถิพลี เทวดาพลี 
 

           ปาปณิกสูตร – สูตรพ่อค้า      /      -องค์แห่งการจดัการเครือข่าย 

• ตกปลานอกบาน 

• ประสานสิบทิศ  
• ผูกมิตรทั่วหลา 
• บริหารปญญา 
• สาลิกาปอนเหยื่อ 
 

เสาจักขุมา 

เสาวิธุระ เสาอปุนิสสยสัสมัปน
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 เปรียบเทียบ วิสัยทัศน ธรรมาภิบาล และ การบริหารแบบมีสวนรวม 
 
 คําน้ีเปรียบไดกับคําวา  จักขุมา กับ วิสัยสทัศน (vision) วิธุโร กับ ธรรมาภิบาล (good 
government) อุปนิสสยสัมปนโน กับ การบริหารแบบมีสวนรวม (participant administration)   
 คําวา วิสัยทัศน  (vision) คือ การมองระยะไกล มองลวงหนา คิดใหไกล มีเปาหมาย
หลายสิบปขางหนา  คําน้ีมารวมกับแผนพัฒนาประเทศ เรียกวา ยุทธศาสตรพัฒนาชาติ 5 ป 15 ป 
หรือ 20 ป ของสมัยรัฐบาล คสช. ปจจุบัน เพราะสวนนํายุทธศาสตรจะมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
เชนเดียวกับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆตามยุทธศาสตร วา  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก” 
เน่ืองจาก มีบุคลากรมีความเช่ียวชาญวามารถบูรณราการความรูดานพระพุทูสาสนากับศาสตร
สมัยใหม มีทรัพยากรและองคความรูหลักดานพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน ในระดับโ]ก บุคลากรและนิสิต
ชาวตางประเทศมีเครือขายความรวมมือและหนวยจัดการศึกษาในตางประเทศเพิ่มข้ึนหรือทันทีที่
กลาวมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาดานพระพุทธศาสนาบุคคลโดยทั่วไปทั้งในและตางประเทศจะตอง
นึกถึง มจร.    
 ธรรมาภิบาล (good government) คือการบริหารจดัการที่ยุติธรรม มีความเสมอภาคทุก
ดาน ลดความเหลื่อมล้ําระหวางเพศ วัย เช้ือชาติ วิทยาฐานะ ดวยคําในขอบขายแหงธรรมาภิบาลวา 
“นิติธรรม (The Role of Law)  คุณธรรม (Morality) หลักความโปรงใส (Accountability) หลักการ
มีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความคุมคา (Cost)  
 บริหารอยางมีสวนรวม ซึ่งเปนนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศทุกประเทศ 
กฎกระทรวง ทบวง กรม แมสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (สพฐ.) ก็เนนการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในฐานะผูแทน 
องคกร ศิษย ปราชญทองถ่ิน องคกรศาสนา แมพระสงฆบริหารจัดการทรัพยสินในวัดก็มีเนนการมี
สวนรวมภาคประชาชนหรือราชการมารวมเปนกรรมการดวย  
 การบริหารแบบมีสวนรวม  หลักการน้ีมีมานานแลว โดยเฉพาะพระสงฆที่ตองทําสังฆ
กรรมเปนแบบสังฆะ คือสังฆามติ เชน พิธีอุสมบท ก็จะมีพระสงฆมารวมน่ังหัตถบาทเพื่อเปนสักขี
พยานในการยกผูบวชใหมน้ีข้ึนสูสงฆดวยความอนุเคราะห  (อุลลุมปตุมงั ภันเต อนุกัมปง อุปาทายะ)  
การบริหารจัดการเอกภาพที่เขามาในหมูคณะก็ทําเปนสังฆทาน คือผูถวายสิ่งของน้ัน ๆ เพื่อเขาสู
ทามกลางสงฆ พระสงฆรูปใดประสงคจะใชสอยก็มาแจงความจํานงได แมแตพระสงฆผูรับสังฆทานน้ัน
จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามที่ปกติจะมีสงฆสี่รูปข้ึนไป แตน่ันคือถวายผานตัวแทนพระสงฆน่ันเอง อยางน้ี
เปนลักษณะนํารายไดจากแรงงานมาเขาสูสวนกลาง (คอมมูน) ลักษณะเดียวกับคําวา ประชาธิปไตย ที่
อํานาจมาจากประชาชน เปนของประชาชน ที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของประชาชนที่เรียกวา 
สส. เขาสูสภาแหงชาติ  

 (2) การักษาเครือขายการศึกษา  

 ฟลิปปนสและเมียนมา ใหความสําคัญกับเครือขายตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
ภูมิภาคอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาตลอด เห็นไดชัดจากการมีศูนยภาษาพมาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนการสัมทับการรักษาเครือขายดวยในตัว  โดยถือวา  
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“หัวใจการรักษาเครือขายคือ กิจกรรมที่มีอยูอยางตอเน่ือง” การรักษาความสําเร็จของเครือขายใหมี
สถานภาพ บางกิจกรรมแมทําเสร็จแลว ก็ตองมีกิจกรรมอื่นเขามารอคิว ดังน้ัน วาโดยหลักการแลว 
การคงอยูของเครือขาย จะมีสวนประกอบหลัก ๆ คือ 

1. มีการจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเน่ือง 
2. มีการรกัษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย 
3. กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา 

   6. มีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง10 
 
 ขอ 1 คํานึงถึงการอยูรอดของเครือขาย ดวยการที่สมาชิกเครือขายมีสวนรวมในการคิด 

การทํา การตัดสินใจในกิจกรรมน้ัน เปนการสรางความไววางใจตอกันและกัน  ดังน้ัน ถือวา กิจกรรม 
คือชีวิตของเครือขาย  ความย่ังยืนของเครือขายจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
อยางตอเน่ืองจนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของ
เครือขายยอมรับโดยทั่วกัน 

 ขอ 2 การสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกของเครือขายที่ดี ตองมีแรงจูงใจสนองความ
ตองการตามทฤษฎีบันได 5 ข้ันของ A. Maslow เมื่อมีแรงจูงใจทางกายและทางใจแลว สิ่งที่ตามมา
คือ หนาตาในสังคม อางศักด์ิศรีเขามาเกี่ยวของ กอนน้ัน ยังไมมีกินมีใช เรียกก็ขาน วานก็ชวย ตอเมื่อ
มีครบแลว ทําเปนหูตึง ดังน้ัน เพื่อปองกันปญหาน้ี จึงตองมีมาตรการปองกันปญหากอนที่จะเกิดความ
ขัดแยงระหวางกัน  เชน ในการจัดโครงสรางองคกรควรแบงอํานาจหนาที่ใหชัดเจนและไมซ้ําซอน 
การกําหนดเปาหมายการทํางานที่สมาชิกยอมรบัรวมกัน วางตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
จัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ กําหนดกติกาอันเปนที่ยอมรับรวมกัน เปนตน 

 ขอ 3 สรางมาตรการความสนใจแกสมาชิก สามารถทําไดหลากหลาย เชน นําทัศนศึกษา
แบบกลุมผูสูงอายุ กลุม อสม. กลุม จิตอาสา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะเห็นไดมากเมื่อครั้งถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ชวงปลายเดือนตุลาคม 2559 จะมี อบ.ต. อบ.จ. รวมสงพระองคสู
สวรรคาลัยวันละหลายหมื่นคน นอกจากน้ี สามารถทําได คือ คาตอบแทน เกียรติยศช่ือเสียง โล
เกียรติคุณ  การเชิดชูเกียรติ การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสูมาตรการในการสรางแรงจูงใจสําหรับ
บุคคลในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง  ประการที่ย่ังยืนอยางหน่ึง คือกําหนดเปนยุทธศาสตรไว ใน
โครงการรางวัลเชิดชูเกีรยติปูชนียบุคคล ดังที่สถาบันการศึกษาตาง ๆ นิยมทํากันเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพ 

 
 

 
10ธนา ประมุขกุล, เครือขาย : วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม, ปที่ 24 ฉบับที ่3 

กค-ก.ย., 2544, หนา 26-31. 
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 ขอ 4 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการทํางานในองคกรของเครือขาย เปนสิ่งจําเปนโดย 
เฉพาะเครือขายลักษณะติดตอประสานงาน จําเปนตองมีเครือขายอินเตอรเนต เพื่อสื่อสารในรูปแบบ
เฟสบุค ไลน อีเมลล และเครื่องมือสื่อสารพรอมดวยวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร บุคลากร เงินทุน แหลง
เรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน้ี จะปรากฏชัดในคราวตรวจประเมินคุณภาพ ถามีก็แสดงวา
เครือขายน้ันมีคุณภาพ แตถาไมมีผลการประเมินก็ลดลงไปพรอม ๆ กับความนาเช่ือถือ ย่ิงเปน
หลกัสูตรการศึกษาดวยแลวจะมีผลตอการความเช่ือมั่นของผูมาเรียน ถาไมมีผูมาเรียน หลักสูตรน้ันก็
ปดตัวลง  
 ขอ 5 การชวยเหลือและแกปญหา มักจะพบในเครือขายระยะเริ่มแรก ยอมตองการ
คําปรึกษามาก แมแตภาษา ศาสนาวัฒนธรรมก็ควรมีผูทรงคุณวุฒิดานน้ีดวย รวมถึงแหลงขอมูล
คนควา การอบรม สรางทักษะ บริหารจัดการงานเครือขายใหเปนเอกภาพ ตัวอยาง ศูนยศึกษา
อาเซียน วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ หากมีโปรแกรมลงทะเบียนวัดผลประเมินนักศึกษา สถาบัน
แมยอมตองแสดงศักยภาพมากข้ึนดวยการจัดอบรมโปรแกรม การชวยเหลืออีกแบบหน่ึง คือ การ
แลกเปลี่ยน เปนการชวยเหลือโดยไมตองใชเงินโดยตรง นอกจากคาใชจายของบุคลากรที่ถูก
แลกเปลี่ยนน้ัน เชน การแลกครูสอนภาษาไทยกับภาษาเมียนมา เครือขายมหาเอกชนกับของรัฐใน
วิชาชีพเฉพาะดาน ปจจุบันน้ีนิยมมาก 
 ขอ 6 การสํารองบุคลากรทํางานรุนตอรุน หรือผสมผสานกันของคนตางวัย ตางเพศ ตาง
ภาษา เปนการเตรียมคนรองรับภาระงานไว คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่มีความรู ความสามรถตอ
ภาวการณของโลกยุคไอที (IT) รองรับไทยแลนด 4.0 ในทศวรรษหนา   การเตรียมคนน้ัน สามารถทํา
ไดโดยแทรกบุคคลเขามารับหนาที่ในตําแหนงรอง  หรือใหรับตําแหนงเต็มตัวแตใหมีพี่เลี้ยงหรือที่
ปรึกษาจนสามารถไววางใจได เชนเดียวกับวิทยาลัยที่มีรองผูอํานวยการวิทยาลัย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัย รองคณบดีคณะตาง ๆ  เมื่อเขามีแววเหมาะสมกับอํานาจหนาที่พรอมไปกับมี
ประสบการณรวมกบัเครือขายและที่สาํคัญ คือเปนที่ยอมรับนับถือและสามารถเปนศูนยรวมใจของคน
ในเครือขายได ดําเนินการใหคนเหลาน้ีเขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณในการทําหนาที่เปน
สมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหนาที่ตอไปเมื่อสมาชิกแกนหลักตองหมดวาระไป  
 อยางไร แมมีหลักการที่มีสวนประกอบใหดีมากเพียงใดก็ตาม ถาขาดสวนที่จะพึงมีพึงได
รวมกันแลว  คุณคาประโยชนของเครือขายน้ันก็ไรความหมาย  เปนที่มาของความเสียดายเงินทุน 
แรงงาน เวลาที่เสียไป จึงสอดคลองกับแนวคิดของนายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ ที่เสนอแนวคิดการรักษา
หรือการคงความอยูรอดของเครือขาย วา (1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
(3) มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5) มีการไหลเวียนขอมูล
ขาวสารอยางตอเน่ือง (6) มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทํางานเครือขาย (7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน 
โดยเฉพาะขอแรก มีเปาหมายรวมกัน คืองานประเภทเดียวกัน เพราะเครือขายจะไมมีภาระงานที่แตก
กัน จึงมีประเภทเครือขายมากมาย และขอสุดทาย มีการเรียนรูรวมกัน เกิดแนวคิดใหมใหศึกษาอยู
เสมอตามที่พระมหาสุทิตย อาภากโรกลาวมาแตตน การรักษาเครือขาย 7 ขอขางตน สามารถนํามา
สรางเปนกระบวนการรักษาเครือขายที่ย่ังยืน 6 ข้ันไดวา  
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แผนผัง  4.3.3 แสดงกระบวนการรักษาเครือขายที่ยั่งยืน 

แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 
 

 โดยสรุปการรักษาเครือขาย กิจกรรมที่ใหผลประโยชนรวมกันและมีโครงการใหม ๆ ที่จะ
ใหเรียนรูเขามาเรื่อย ๆ  
 
 3) ผลสัมฤทธิ์เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนและภาคีเครือขายการศึกษา  
 (ASEAN University Network – AUN) 

 มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน  ต้ังเครือขายข้ึนตามองคประกอบและความหมาย
ขางตน  เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนน้ี ต้ังเมื่อ พฤศจิกายน 2538 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 4 โดยเปาหมาย คือ การสรางอัตลักษณอาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความ
เขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยตัวแทนน้ี ซึ่งเสาหน่ึงในสามของอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) และถือวามหาวิทยาลัยมี
สวนสําคัญใหบรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 

 1. สงเสรมิความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค 
 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค 
 3. สงเสรมิการเผยแพรขอมลูสารสนเทศระหวางชุมชนนักวิชาการอาเซียน 

 เปนที่ยอมรบัวา เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซยีน มบีทบาทเดนชัดในการเปนศูนยรวม
ผูเช่ียวชาญและทํางานอยางหนักเพื่อสนับสนุนการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  นับแต
กอต้ังในป 2538 AUN ประสบความสําเร็จดังตอไปน้ี 

 1. สงเสรมิโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 
 2. เสรมิสรางความรูสึกในอัตลักษณของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

5.แกนนํา/กรรมการ/
ปฏิบัติการ 

4.เยี่ยมชม/ศึกษา/ดงูาน 

3.สรางกิจกรรมอยางมีชีวิต 

2.มีความพรอมเครื่องมือส่ือสาร 

1.มีสายทางสื่อสารกันตอเน่ือง 
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 3. สงเสรมิการยอมรบัในคุณวุฒิวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัในภูมิภาค 
 4. สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสรางเครอืขายขอมูลสาสนเทศในกิจกรรม
ที่อยูในลําดับความสําคัญเพื่อบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพื่อการบรูณาการอยางใกลชิดในดาน
เศรษฐกจิ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม 

 ความสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัเครือขาย  AUN ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
10 รายการ คือ  

 1. โปรแกรมอาเซียนศึกษา  (ASEAN Study Programme) 
 2. การประชุมดานการศึกษาของ AUNและการแขงขันพูดของเยาวชน (AUN Education 
Forum and Young Speakers Contest) 
 3. การประชุมดานวัฒนธรรมของเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Cultural Forum) 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน (AUN Student Exchange Programme) 
 5. โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย/ผูเช่ียวชาญของ AUN (AUN Distinguished 
Scholars Programme) 
 6. ความรวมมือดานการวิจัย (Collaborative Research) 
 7.  การสรางเครอืขายสารสนเทศของ AUN (AUN Information Networking) 
 8.  การประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN (AUN Quality Assurance – AUN-QA) 
 9. เครือขายบัณฑิตสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตรของ AUN (AUN Graduate Business 
and Economics Programme Network (AGBEP Network) 
 10. การประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเครือขาย AUN (AUN Rectors’ Meeting) 
 
 สรุปวา การสรางเครือขายดวยกระบวนการ 6 ข้ันเริ่มจากความจําเปนหรือความสําคัญที่
ใหตองมีเครือขาย และเปาหมายทายสุดคือการเรียนรูรวมกัน มีการเสริมสรางดวย การบริหารจัดการ
ดี ผูนําเครือขายมีวิสัยทัศน คือมีจักขุมา มีการบริหารจัดการงานดี คือ มีวิธุโร บริหารจัดการแบบมี
สวนรวม คือมีอุปนิสสยสัมปนโน มีหลักการบริหารดวยทฤษฎี 4M รักษาเครือขายดวยหลักการ 6 ขอ 
เริ่มตนจากการมีสวนรวมดานงบประมาณ วิชาการ บุคลากร จัดซื้อจัดจาง ทายสุดการสํารองบุคลากร
รุนใหมเขามาเสริมเพื่อเตรียมความพรอมจากการเรียนรูไปเรื่อย ตามที่เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ประสพผลสําเร็จมากมายเชน โปรแกรมอาเซียนศึกษา มีขอตกลงประชุมอธิการบดีอาเซียน เปนตน  
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4.4 องคความรูกระบวนการสรางเครือขายการศกึษาประชาคมอาเซียน 

 1) กําหนดโครงสรางเครือขายการศึกษา 
 2) กําหนดปจจัยหลักการเสริมสรางเครอืขายการศึกษา  
 3) กําหนดแผนภูมโิมเดลเครอืขายการศึกษา 
 4) กําหนดการดําเนินงานเครือขายและภาคีการศึกษา 
 5) กําหนดสวนประกอบการดําเนินงานเครือขายการศึกษา 

 1) กําหนดโครงสรางเครือขายการศึกษา 

 มีโครงสรางบริหารเครือขาย จําลองจากการที่ เทียบดูหลายเครือขายแลว ก็จะมี
สวนประกอบโครงสรางเครือขายตามตัวอยางโครงสรางบริหารเครือขายองคกร  (จําลอง) จากการ
ออกแบบองคกรในฐานะเครือขายทางสังคม สอดคลองกับโครงสรางเครือขายที่ออกแบบโดยสมยศ 
นาวีการ1  วา  
 

แผนผัง 4.4.1 แสดงโครงสรางบริหารเครือขายการศึกษา (จําลอง) 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
1 สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีองคการ (Organization Theory),พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

ดอกหญา, 2540), หนา 30. 
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สืบเน่ืองจากแนวคิดน้ี   เกิดมีโครงสรางการบรหิารเครือขายจากภาคีเครือขาย ซึ่งเปน
สวนประกอบการวิจัยน้ี คือเครือขายนิสิตอาเซียน โดยศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปจจบุันมกีารดําเนินงานตามโครงสรางน้ี 

แผนผัง 4.4.2 แสดงโครงสรางการบริหารเครือขาย นิสิตอาเซียน มจร. 
แหลงที่มา : อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. 2561:145 
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 การกําหนดโครงการสรางมีกระบวนการทางปจจัยอยู 3  ปจจัย คือ ปจจัยนําเขา ปจจัย
กระบวนการ ปจจัยผลผลิต ซึ่งครอบคลุมองคประกอบเครือขาย (1) การรับรูและมุมมองที่รวมกัน 
(common perception) (2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) (3) มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชนรวมกนั (mutual interests/benefits) (4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย 
(stakeholders participation)  (5) มีความสัมพันธที่เสริมสรางอยางมีสวนรวม (complementary 
relationship)  (6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) (7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิง
แลกเปลี่ยนเรียนรู (interaction)  
 เครือขายดานการจัดการศึกษา > กลาวคือการจัดการศึกษาพหุภาคีประเทศอาเซียน ซึ่งมี
พหุภาคีราชการของหนวยงานที่จัดการศึกษา (นอกจากกระทรวงศึกษาอธิการ) พหุภาคีดานประเภท
การศึกษาซึ่งมีการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน มีองคกรการกุศลเอกชน หรือองคกรศาสนา มูลนิธิ 
สมาคม โดยฟลิปปนสจะมีองคกรเอกชนดานศาสนาที่ เปนศาสนาคริสต  สวนเมียนมาเปน
พระพุทธศาสนา พหุภาคีดานระบบการศึกษา  ฟลิปปนส ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนระบบใน
ระบบ นอกระบบ และอิสระ  จัดการศึกษาแบบไตรภาค คือภาคซัมเมอร สวนเมียนมาระดับ
การศึกษาพื้นฐานจะเปดเรียนมิถุนายน ปดภาคเรียนมีนาคมปถัดไฟ เครือขายดานการจัดการ
เครือขาย > เมียนมาเปนภาคีเครือขายระดับอุดมศึกษา 2 แหง คือมหาวิทยาลัยยางกุ ง 
มหาวิทยาลัยมัณฑะเล มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจยางกุง สวนฟลิปปนส จะมีมหาวิทยาลัยเครือขาย  คือ 
มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University มหาวิทยาลัย De La Salle   เครือขายดานการ
เสริมสรางเครือขาย> มีการเสริมสรางโดยกําหนดยุทธศาสตร การบริหารจัดการ วัสดุเครื่องมือการ
สื่อสารและสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ตอเน่ือง ตามโครงสรางแผนการทํางานเครือขาย ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสรางแผนงานเครือขายตามวัตถุประสงควิจัย 

ดานการพหุภาคจัีดการศึกษา ดานการจัดการเครือขาย ดานการเสริมสรางเครือขาย 

-ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน -อดุม 

-หน่วยงานจดัการศกึษาราชการ 

-หน่วยงานจดัการศกึษาเอกชน 

-สว่นร่วมการจัดการศกึษา 

-ระบบการศกึษา 

-ประเภทการศึกษา 

-ระดบัการศึกษา 

-เครือขายระหวางสถานศึกษา 

-เครือขายองคกรรัฐ+เอกชน+ศาสนา 
-เครือขายผูบริหาร 

-เครือขายอาจารย 
-เครือขายนึกศึกษา 

-เครือขายกิจกรรมเครือขาย 

-เครือขายแลกเปล่ียนบุคลากร 

-เครือขายทักษะอาชวีะหลักสูตรระยะส้ัน 

-อบรม/สัมมนาวิชาการ 
 

-กําหนดกระบวนการ 

-กําหนดองคประกอบ 

-กําหนดสมาชิก 

-กําหนดกิจกรรม 

-กําหนดการบริหารเครือขาย 

-กําหนดสํานักงานเครือขาย 

-กําหนดกองทุนสนับสนุน 
-กําหนดผูบริหารเครือขาย 
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แผนผัง  4.4.3 แสดงโครงสรางแผนงานเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 2) กําหนดปจจัยหลักการเสริมสรางเครือขายการศึกษา  

 ผูวิจัยกําหนดปจจัยหลักในการเสริมสรางเครือขาย โดยมีปจจัยยอย ๆ ลงไปถึงกิจกรรม/
โครงการ โดยจําลองมาจากเสาหลักอาเซียน 3 เสา ดังน้ี 

แผนผัง 4.4.4  แสดงโครงสรางเครือขายการศึกษาอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 (1) ปจจัยนําเขาของเครือขาย 

 รายงานวิจัยหัวขอน้ี เปนการแสดงตัวอยางเน้ือหาในสวนปจจัยนําเขา  ปจจัยกระบวนการ 
และปจจัยผลผลติ ทั้งน้ีใหสอดคลองกับสามเสาหลกัแหงประชาคมอาเซยีน ซึ่งเสาหลักอาเซียนหน่ึงใน
สามเสา คือ เสาแหงประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณของ
อาเซียนก็สังกัดอยูในเสาร ดังน้ัน ประเด็นน้ี กลาวถึงเรื่องการสงเสริมการศึกษาประเทศอาเซียน ซึ่ง
ผูวิจัยเลือกศึกษาประเทศฟลิปปนสและประเทศเมียนมามียุทธศาสตร ประกอบดวย สุภาษิต ปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ พรอมกับกลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 สุภาษิต สติเปนเครื่องต่ืนอยูในโลก  (สติ โลกสฺมิ ชาคโร)   
 ปรัชญา พัฒนาทักษะชีวิต  เปนมิตรกับการศึกษา  
   บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาอาเซียน  
   จัดการสอนการเรียนตามขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
 วิสัยทัศน สรางภูมิคุมกันอาเซียนใหมั่นมั่นคง มั่งค่ัง  
   สรางฐานชีวิตดวยการศึกษา   
   เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม 
 พันธกิจ ผลิตบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริมการวิจัยฐานขอมูล 
   เพิ่มทุนการศึกษาอาเซียน    แลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา 

ปจจัย 

นําเขา 

Input 

ปจจัยกระบวนการ 

process 

ปจจัย
ผลผลิต 

output 
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 ยุทธศาสตร  เปนแผนการที่เนนเชิงปฏิบัติการและสมัพันธอยูกับความเปนจริงในโลก
ปจจุบันทีส่ําคัญ 5 รายดานยุทธศาสตร คือ 

 1. สะทอนแนวคิดผานประสบการณตรง เสนอแนวทางผานแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย สงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มกีารบริหารจัดการทีม่ีธรรมภิบาล อนุวัติ
ใหเทาทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เนนนวัตกรรม 

 2. รวมมือทางวิชาการ สรางหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/ประเภทที่ตรงกับความตองการ
ตลาดแรงงานประเทศอาเซียนยุค. 4.0  เรงพัฒนาดานบุคลากรสงัคมศาสตร ครศุาสตร หรือ
วิทยาศาสตร ในเชิงปริมาณและคุณภาพระดับสากล  

 3. สงเสรมิทุนการวิจัยประเทศอาเซียน ถายทอดสูการประยุกตใชเชิงสาธารณะและ
พาณิชย เพิ่มศักยภาพการแขงขันการวิจัยและนวัตกรรมระหวางประเทศอาเซียน 

 4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายอาชีพของสถานศึกษา การทํางานอยางมีสวนรวม 
มีประสิทธิภาพในองคกรทัง้ดานวิชาการ การบรหิารจัดการ  

 5. พัฒนาแหลงขอมลูการศึกษาประชาคมสังคมอาเซียน มียุทธศาสตร สรางเครือขาย มี
กระบวนการมรีะบบเทคโนโลยีทีส่ามารถเช่ือมโยงขอมูลขาวสารจากสงัคมรากหญาสูสากล 

 
 

 

แผนผัง 4.4.5  แสดงยทุธศาสตรรายดานการศึกษาอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 จํานวน 5 ยุทธศาสตรเครือขายการศึกษาอาเซียนขางตนน้ี สรุปเปนคํานิยมวา สะทอน
แนวคิด –รวมมือทางวิชาการ-สงเสริมการวิจัย-พัฒนาบุคลากร-สรางแหลงขอมูล ในเรื่องน้ี  ผูบริหาร
สํานักงานฝายประชาสัมพันธและเผยแพรมหาวิทยาลัยอดัมสัน กลาววา “มหาวิทยาลัยแหงน้ีได
ดําเนินการกิจกรรมเครือขายรองรับการศึกษาอาเซียนมานานแลว ปจจุบันก็มีบุคลากรแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการเปนประจํา โดยสงอาจารยนําเสนอสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วโลก ในชวงเดือน
เมษายน หรือ พฤษภาคม 2561 น้ี ก็มีอาจารยจากที่มหาวิทยาลัยแหงจะนําเสนอรายงานสัมมนา
วิชาการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดวย  เมื่อเปนเครือขายรวมกนัเชนน้ี ประการตอไปก็คงจะมีอยาง

5 องค์

ยทุธศาสตร์ 

สะท้อน

ปัญหา 

ร่วมมือทาง

วิชาการ 

ส่งเสริม

วิจยั 

พฒันา

บุคลากร 
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น้ีไปเรื่อย ๆ”2  ยุทธศาสตร 5 ขอดังกลาว สามารถแยกเปนกลยุทธ มาตรการ กิจกรรม/โครงการยอย 
ได ดังน้ี 

 กลยุทธ (จากยุทธศาสตรท่ี 1) 
 -พัฒนาแนวคิด กาํหนดนโยบาย และนําเสนอเพื่อการเห็นชอบและอนุมัติ 
 -พัฒนาสมรรถนะการควบคุม กลไก เทคนิค อยางมปีระสิทธิผล 

 มาตรการ  
 -กําหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาผานหลกัสูตรแกประเทศอาเซียน 
 -เสนอการพัฒนาแนวทางการศึกษาทีส่อดคลองกบัความตองการของอาเซียน 
 -จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการเชิงปฏิบัติการรวมกบัประเทศอาเซียน 
 -บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

 โครงการ /กิจกรรม  
 -โครงการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา 
 -โครงการสัมมนาวิเคราะหนโยบายการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานในปจจุบัน 

 -โครงการจัดหาทุน/รวมทุน/ระดมทุนเพื่อการศึกษาแกประเทศอาเซียน 
 -โครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ (จากยุทธศาสตรท่ี 2) 
 – พัฒนาหลกัสูตรการศึกษารวมกบัประเทศอาเซียนสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
 –พัฒนาบุคลการสายอาจารยและสายวิชาชีพใหมปีริมาณเพยีงพอทุกสายวิชาการ 

 มาตรการ  
 -พัฒนานักศึกษาใหมสีมรรถนะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน 
 -พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและและการประกอบอาชีพ 
 -สนับสนุนการจัดระบบการศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอาเซียนต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 
 -สงเสรมิการผลิตและการสอนของอาจารยดานภาษาอังกฤษ 
 -พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาอยางมสีวนรวมของประเทศอาเซยีน 
 -พัฒนาวิชาการสายศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรระดับสากล 
 -สงเสรมิประชาวิชาการเชิงการแขงขันทีส่รางสรรคตอการสรางนวัตกรรม 
 -สงเสรมิการศึกษาความเขาใจในการอยูรวมสงัคมขามวัฒนธรรม 

 

 2 Sr. Maruja S. Padre Jaun, Office of Information, Adamson University, (Interview in 
March 16,2018). 
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 โครงการ / กิจกรรม  
 -โครงการอบรมภาษาอังกฤษรองรบัประชาคมสงัคมการศึกษาอาเซียน 
 -โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลาการสถานศึกษาสูประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
 -โครงการแลกเปลี่ยนครู / อาจารยในประเทศอาเซียนดานภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม 
 -โครงการผลิตครูอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาเพื่อศึกษาภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 -โครงการเสริมสรางบุคลากรสายอาจารยสาขาศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรในกลุม

ประเทศอาเซียน 
 -โครงการเสริมสรางการแขงขันทางวิชาการดานนวัตกรรมสูการสงออกระดับนานาชาติ 
 -โครงการศึกษาสภาพการกับการปรับตัวเขากบัวัฒนธรรมขามชาติของประเทศอาเซียน 

 กลยุทธ (จากยุทธศาสตรท่ี 3) 
 –พัฒนาระบบการวิจัยประชาคมอาเซียนใหกาวหนาสูระดับสากล 
 –พัฒนานักวิจัย นักการศึกษาใหมผีลงานการวิจัยที่ผลตอยอดระดับอาเซียน 

 มาตรการ  
 -สงเสรมิทุนวิจัยทางสงัคมระหวางประเทศอาเซียนแกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 -กําหนดความเช่ือมโยงระหวางประเทศอาเซียนดวยขอมลูวิจัย 
 -สงเสรมิขยายเครือขายทางการศึกษากับประเทศอาเซียน 
 -สนับสนุนทุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่แขงขัน 
 -สงเสรมิการวิจัยวัฒนธรรมทางศาสนาเชิงพื้นที่จากมหาวิทยาลัยของประเทศอาเซียน 
 -สงเสรมิการวิจัยรวมระดับอุดมศึกษารายประเด็นเชิงวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา 

 โครงการ/กิจกรรม  
 -โครงการศึกษาแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยดานภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 
 -โครงการปฏิญญาเช่ือมสมัพันธพี่นองผองเพือ่นในอาเชียน 
 -โครงการขยายเครือขายการวิจัยการศึกษาแบบพหุภาคี 
 -โครงการสรางสรรคนวัตกรรมเชิงการแขงขันระดับจดสิทธิบัตรจากการวิจัย 
 -โครงการทัศนศึกษาทางศาสนา การทองเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม ในประเทศเมียน

มาและทัศนศึกษามหาวิทยาลัยตามแบบฉบับอเมริกา ประเทศฟลิปปนส  
 -โครงการวิจัยรวม เรื่อง “ศาสตร ศิลป ภาษา” ในประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

 กลยุทธ (จากยุทธศาสตรท่ี 4) 
 -พัฒนาแผนการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารยและนักศึกษาโดยโอนหนวยกิต 
 -พัฒนาการบริหารจัดการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนามีผลงานนวัตกรรม 

 มาตรการ กลยุทธ  
 -มาตรการสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารยและสายวิชาชีพ 
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 -มาตรการสงเสริมการต้ังศูนยภาษาและวัฒนธรรมประเทศอาเซียนในสถานศึกษา 
 -มาตรการสงเสริมการเปนภาคีในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบการศึกษา 

งบประมาณการศึกษา 
 -มาตรการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่เปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยได

แสดงความสามารถในเวทรีะดับนานาชาติ 
 -มาตรการจัดสรรทุนเพื่อสรางกําลังคนดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 โครงการ/กิจกรรม 
 -โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยสอนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน 
 -โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับโอนหนวยกิตและแลกเปลี่ยนช่ัวคราว เพื่อศึกษา

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน 
 -โครงการจัดต้ังศูนย/หองอาเซียนประจําสถานศึกษาทกุระดับ  
 -โครงการจัดต้ังงบประมาณและระดมทุนสําหรับบรหิารจัดการการศึกษาประเทศอาเซียน 
 -โครงการแขงขันสุนทรพจน เรื่อง อาเซียนในวันน้ี กับ โลกดิจิตอล ในทศวรรษหนา 
 -โครงการผลิตอัตรากําลังสายวิชาการและสายอาชีพดานมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และ

สังคมศาสตรเพื่อรองรับเทคโนโลยีในทศวรรษหนา 

 กลยุทธ (จากยุทธศาสตรท่ี 5) 
 –พัฒนาและสรางแหลงขอมูลทางประวัติศาสตร การศึกษา วัฒนธรรม การวิจัยอาเซียน 
 –พัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาแนวคิด สติปญญาจากระดับรากหญาสูสากล 

 มาตรการ  
 -สรางแหลงเครอืขายการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตอบสนองประชาคมในถ่ิน

ทุรกันดารและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
 -วางมาตรการการใชเทคโนโลยีประการกบัการสงเสริมอาชีพสินคาโอทอ็ป หรืออื่น ๆ  
 -สงเสรมิใหมเีครือขายทางการศึกษา ครอบคลมุชุมชนบาน เมืองรวมถึงศาสนา อาราม  
 -สรางโอกาสการเขาถึงอินเทอรเนตแกการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยดวยการ

ติดต้ังสัญญาณฟรีตามหมูบาน ชุมชน โรงเรียน หรอืศาสนสถาน 
 
 โครงการ / กิจกรรม  
 -โครงการสรางเครือขายการศึกษาผานดาวเทียมสูประชาคมระดับรากหญา 
 -โครงการสรางทักษะการใชเทคโนโลยีกับการโฆษณาสินคาของชุมชน 
 -โครงการเพิ่มเครือขายทางการศึกษาแกชุมชน  บาน ศาสนาสถาน 
 -โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในโลกดิจิตอลในทศวรรษน้ี  

 การ ดําเ นินการตามยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ ฯ น้ี  อาจารย  ดร.  ธิดากยู 
ศาสตราจารย  และ หัวหนาภาค วิชา เศรษฐศาสตร และผู อํ านวยการโครงการพัฒนา 
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MDevSProgramme  ไดใหขอมูลแกผูวิจัยวา มหาวิทยาลัยน้ี ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร วิสัยทัศน 
พันธกิจ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังจะ
เห็นไดจากการทําขอตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาตรยางกุง มี
เอกสารของทางการไทยติดในกระดานขาวหนาสํานักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร3 

 งบประมาณเครือขาย 

 กําหนดงบประมาณเครือขาย คือกําหนดปริมาณการใชจายในการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณประจําปที่จัดทําไวในระ 12 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม – กันยายน หรือต้ังงบประมาณ
แบบเหมาจายรายเดือน หรอืรายหกเดือนตามที่ตกลงของหนวยงานน้ัน ๆ โดยหลักการใหญ มีหมวด
รายจาย ดังน้ี 
 งบดําเนินการ : คาตอบแทนบุคลากร 
 งบดําเนินการ : คาใชสอย 
 งบดําเนินการ : คาวัสดุ 
 งบดําเนินการ : คาสาธารณูปโภค 

 รายละเอียด ของงบดําเนินการคาใชจายขางตน มีตัวอยางดังน้ี 
ปงม. หมวดรายจาย รายละเอียด จํานวน (บาท) 
2561 งบดําเนินการ : คาตอบแทน ผูดําเนินงาน จํานวน  xx ทาน x 12 เดือน 75,000 

2561 งบดําเนินการ : คาใชสอย 1) เก็บขอมูลภาคสนาม 
2) คาไปรษณีย  
3) จัดทาํเลมรายงาน 
4) ลงบทความเผยแพรรายงาน 
5) นําเสนอรายงานเวทีระดับนานาชาติ 

180,000 

2561 งบดําเนินการ : คาวัสดุ 1) วัสดุสํานักงาน 
2) อุปกรณถายรูป 
3) วัสดุคอมพิวเตอร 

22,500 
 
 

2561 งบดําเนินการ : คา
สาธารณูปโภค 

1) คาไฟฟา  คาประปา   คาโดยสารประจําทาง  
อาหาร เครื่องดื่ม 
2)  สัญญาณอินเตอรเนต โทรศัพท 

22,500 

 รวมตลอดโครงการ  300,000 

ตาราง 4.4.1 แสดงงบประมาณบริหารเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
3ธิดา กย ูศาสตราจารย และ หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและผูอํานวยการโครงการพัฒนา 

MDevSProgramme, มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร กรุงยางกุง, (สัมภาษณเม่ือ 15 มกราคม 2561). 
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 แหลงงบประมาณเครือขาย 

 การกําหนดแหลงงบประมาณเครือขายน้ี ถาเปนโครงการระดับประเทศ ซึ่งเปนงาน
ภาครัฐกับภาครัฐแลวงบประมาณจะมาจากงบประมาณแผนดิน เชน งบประมาณการวิจัยของ
สํานักงานสภาคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (สกว.) สํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) แตอีกแหลง
หน่ึงของงบประมาณดําเนินงานของโครงการ คืองบรายได ซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่ไดจากการบริหาร
จัดการจากคาธรรมเนียม คาบํารุงโครงการ คาระวางการประกัน เปนตน ซึ่งอาจจะนําเงินที่เปนงบ
รายไดน้ีเขากองคลังของแผนดินกอนแลวเบิกจายตามแผนงานที่ต้ังไวรายปก็เปนได หรือบางกรณีก็ไม
ตองนําเขากองคลังตามขอตกลงกัน แตใชจายโดยรายงานดังงบประมาณแผนดิน โดยงบประมาณน้ีจะ
ไดรับการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตามที่สัมภาษณอาจารยหัวหนาแผนก
ภาษาไทยชาวเมียนมาประจํามหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ กรุงยางกุง ไดรับคําตอบวา “โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารยน้ี เปนขอตกลง MOU ระหวางประเทศโดยปฏิญญาอาเซียน ซึ่งเปนงบประมาณ
ของรัฐบาลไทยกับเมียนมา”4 

 หนวยงานรับผิดชอบเครือขาย 

 การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ โดยกําหนดหนวยงานตนสังกัดผูรับผิดชอบ ซึ่ง
สามารถแยกยอยจนพบผูรับผิดชอบรายบุคคลหรือคณะบุคคลได เพราะลําพังแตหนวยงานจะทํา
หนาที่รับผิดชอบไมได ตัวอยางหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารยเพื่อ
สอนภาษาไทยระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยประเทศเมียนมา ยอยลงไปจาก
ประเทศสูระดับสถาบันการศึกษาคือ โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศของประเทศเมียนมากับมหาวิทยาลัยนเรศวร และแยกยอยลงไปจากมหาวิทยาลัย
คือ ศูนยหนวยงาน เชน ศูนยเมียนมาศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร แยกยอยลงไป
ถึงตัวบุคคลคือ ผูอํานวยการศูนยเมียนมาศึกษาอาจารยวิรัตน นิยมธรรม ยอยลงไปอีก คืออาจารย
อาสาสมัครในฐานะผูยินยอมรับแลกเปลี่ยน ช่ือ “นายจักรภพ กิตติจรัญภรณ ครูผูชวยสอนชาวไทย 
นายกฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทย ในฐานะผูใหขอมูลสําคัญและภาคีเครือขาย”5 เปน
ตน ตามแผนผัง ดังน้ี 

 
4บัวหลวง (อาจารย) หัวหนาแผนกวิชาภาษาไทย  (ชาวเมียนมา), มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ 

กรุงยางกุง (สัมภาษณเม่ือ 16 มกราคม 2561) 
  5จักรภพ กิตติจรัญภรณ ครูผูชวยสอนชาวไทย กฤษกร โชคทวีหิรัญกล ครูผูชวยสอนชาวไทย ในฐานะ
ผูใหขอมูลสําคัญและภาคีเครือขาย เปนตน, (สัมภาษณเม่ือ 15 ม.ค.61) 
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แผนผัง 4.4.6  แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
 เครือขายดําเนินการเครือขาย 

 การกําหนดดําเนินการเครือขาย  โดยถือตามยุทธศาสตรทีททําไวขางตน โดยถือเปน
ปจจัยนําเขา เพราะมีคําวา  เครือขายที่จะแสดงถึงความมีสถานภาพทางสังคม ย่ิงถาเปนเครือขายที่
จดทะเบียนดวยย่ิงดี เมื่อดําเนินการเรื่องใด ๆ เชน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑก็จะสามารถจัดซื้อดวย
งบประมาณแผนดินได ในความรูสึกของสังคมที่เกี่ยวของกับเครือขายน้ีคือ ความนาเช่ือถือของ
เครือขาย ซึ่งถือมีสวนสําคัญอยางมาก สูงสุดถึงระดับวา ความถาวรหรือความอยูรอดของเครือขาย
ดวยซ้ําไป ดังน้ัน เปนการดีที่สุด เครือขายใด ๆ จะตองแสดงสถานะของเครือขายใหมีที่มาที่ไป ซึ่งจะ
มีผลตอนิติกรรมดวย  
 
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยวิธี SWOT 

 การประเมินผลสาํเรจ็น้ี  แสดงใหเห็นถึงองคประกอบทีม่ีความจําเปนของเครือขายวาจะมี
หรือไม เรื่องน้ีจะมีหรือไมอยางไรข้ึนอยูกับความจําเปน หรือผลประโยชนที่สมาชิกเครือขายจะไดรับ  
ตามกระบวนการเครือขาย 5 ประการน้ัน  จริงอยูความอยูไดของเครือขายที่ตอเน่ืองไปน้ันจะมี
ตอเน่ือง เปนกิจกรรมดี นาสนุก มีความสุขอยูกับการมีเครือขายน้ัน แตถาเครือขายน้ันไมให
คุณประโยชนแกเราบางเลย แลวเราจะมีตอไปอยางไร สมาชิกเครือขายจะเสียเวลาใหกับเครือขาย
หรือไม  
 วิธีประเมิน มีการประเมินไดหลายวิธี คือวิธีประเมินจากความรูสึกตอชีวิต สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางสังคม  ประเมินจากผลประโยชนที่ไดรับจากบุคคล ชุมชน สังคม 

รัฐบาล/ประเทศ-เครือขายองคกร 

สถาบัน-หนวงาน 

หนวยงาน-คณะบุคคล 

บุคคล 
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ประเมินจากเครื่องมือแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ แบบการประเมินใชหลักการ จุดออน จุดแข็ง 
จุดรวม ปฏิบัติการ (SWOT) ถาคะแนนการประเมินออกมามาก ก็ยึดเปนประชามติไดวา ตองคงอยู
ตอไป หรือประเมินเปนรายประเด็นหรือรายกิจกรรม ถารายการไหนดอยไป ก็ปรับปรงุหรือเสริมสราง
เครือขายดวยการเพิ่มบุคลากร  วัสดุอุปกรณ สมาชิก ทุน การมีสวนรวมมากข้ึน 

 (2) ปจจัยกระบวนการของเครือขาย 
 

 สาระสําคัญของปจจัยกระบวนการน้ี คือเน้ือหากระบวนการแสดงออกผานกิจกรรมที่ทํา
ตามขอตกลงรวมกัน (MOU) ดังน้ัน  จึงกําหนดโครงสรางปจจัยกระบวนการ ดังน้ี 

 1. สรางเครือขายภาครัฐ หรือเอกชน องคกร หรือชุมชน โดยมียุทธศาสตรเครือขาย 
 2. ทําการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทํากิจกรรมตามยุทธศาสตรที่มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธ

กิจ ที่ต้ังไว 
 3. กําหนดกิจกรรมหรืองานตามเปาประสงค ในสวนที่เปนการจัดการศึกษา ก็จะเปน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ทําขอตกลง MOU เปนงานที่จะทํารวมกันตามกระปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

ภาคปฏิบัติการเชนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยเพื่อสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศเมียน
มา หรือมหาวิทยาลัยของประเทศเมียนมาสอนภาษาเมียนมาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ดังที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีศูนยเมียนมาศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร 
 5. บริหารจัดการโครงการ  เปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือขายใหดําเนินไปตาม
ยุทธศาสตรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เริ่มจากต้ังคณะกรรมการ กําหนดบทบาทและหนาที่ของ
กรรมการ สิทธ์ิในการออกเสียงและตัดสินใจในกรณีตาง ๆ  ดังแผนผัง ดังน้ี 

 

 

แผนผัง 4.4.7  แสดงสาระกระบวนการของเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

เครือขาย 

การศึกษา 

สถานะเครือขาย 

ตามวิสัยทัศนและ

พันธกิจ 

กิจกรรม/

โครงการ 

บริหาร

จดัการ/

กรรมการ 

MOU 

/แลกเปล่ียน 

เคร่ืองมือ

ส่ือสาร/

สารสนเทศ 
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 (3) ปจจัยผลผลิตของกระบวนการ  
  -เกิดความรวมมือแบบมีสวนรวมระหวางเครือขายการศึกษา 

-เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และมีทักษะบริหารจัดการเครือขายการศึกษาดีขึ้น 
-มีประชาคมสังคมอาเซียนที่เช่ือมโยงเปนรูปธรรมดานการศึกษา 
-เกิดเครือขายการศึกษาเพิ่มขึ้นและยั่งยืน 
-ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดดังญาติสนิท (วิสาสา ปรมา ญาติ)  

 3) แผนภูมิโมเดลเครือขายการศึกษา 

 โมเดลเครอืขายน้ี ไดจากปจจัยหลักของการสรางเครือขาย คือ ปจจัยนําเขา ปจจัย
กระบวนการ ปจจัยผลผลิต ทีก่ลาวมาขางตน สามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผัง 4.4.8  แสดงโมเดลโครงสรางการเสริมสรางเครือขายการศึกษาอาเซียน 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

 4) การดําเนินงานเครือขายและภาคีเครือขายการศึกษา 

 ตามที่กลาวมาแตตนวา เครือขายคือเปาหมายที่จะใหขอมูลการวิจัยแกเราในเรื่องที่
เกี่ยวกับรายงานวิจัยน้ัน ๆ วิจัยเรื่องน้ี เกี่ยวกับของกับการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน แตเลือก
ศึกษาเฉพาะประเทศฟลิปปนสกับประเทศเมียนมา โดยทั้งสองประเทศน้ีมีสถาบันอุดมศึกษาเปนภาคี
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซยีน ประเทศฟลิปปนส ไดแก  

1. ยุทธศาสตร  
>สุภาษิต/ปรัชญา/
วิสัยทัศน/พันธกิจ/
มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 
2. งบประมาณ 
3.หนวยงานรับผิดชอบ 
4. เครือขายดําเนินงาน 

5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

1. สรางเครือขาย 
2. แลกเปล่ียนบุคลากร 

3. กําหนดหลักสูตร/
กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ 
4. ทําขอตกลง MOU 
5. บริหารจัดการดวย
คุณสมบัติองคคุณ
พอคา 

1. เกิดความรวมมือ
แบบมีสวนรวม
ระหวางเครือขาย 
2. เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน และมีทักษะ
บริหารจัดการดีขึ้น 
3. มีประชาคมสังคม
อาเซียนที่เช่ือมโยง
เปนรูปธรรม 
4. เครือขายเพิ่ม
และยั่งยืน 

ปัจจยันําเข้า (input) ปจจัยกระบวนการ (process) ปจจัยผลผลิต (output) 
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 มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส  (University of the Philippines) เมืองเกซอนซิต้ี 
 มหาวิทยาลัย อะเตนีโอ  มะลินา (Ateneo de Manila University) เมืองมะนิลา  
 มหาวิทยาลัยเดลา ซเล (De La Salle (De La Salle University) เมืองเกซอนซิต้ี  

 ประเทศเมียนมา มหาวิทยาลัยทีเ่ปนภาคเครอืขาย ไดแก  
 มหาวิทยาลัยยางกุง (University of Yangon) 
 มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย (University of Mandalay) 
 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรยางกุง (Yangon University (Institute) of Economics) 

 ในการน้ี  ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเปนภาคีเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน จํานวน
มากกวาประเทศอาเซียนอื่น ๆ  ไดแก 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Chiang Mai University) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Prince of Songkla University) 

 5) สวนประกอบการดําเนินงานของเครือขายการศึกษา  

 แนวคิดและทฤษฎีเครือขายทางสังคม (Related  Theory) เปนลักษณะเครือขายที่สราง
ข้ึนโดยเฉพาะบางหรือเปนเครือขายจากโครงการสรางขององคกรบาง และเปนลักษณะเครือขายแบบ
มีสวนรวมของบุคคลหรือผูแทนฝายตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมองคาพยพไดวา  โดยมีองคประกอบเครือขาย
วา  สมาชิกเครือขายควรมีวิสัยทัศนที่เปนเปาหมายในอนาคตรวมกัน สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาได สมาชิกที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน  มีความเปน
เอกภาพ  ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา เครือขายมีผูประสานงานและคณะกรรมการ  เปนคณะ
บุคคลที่คัดเลือกจากสมาชิกเครือขาย มีการผลัดเปลี่ยนทําหนาที่ในการประสานงานและบริหาร
จัดการเครือขาย เครือขายมีการจัดกิจกรรมตองนาสนใจและเปนประโยชนตอสมาชิกในเครือขาย  
เครือขายมีทรัพยากร   เพื่อเปนประโยชนและเกิดประสิทธิภาพของเครือขาย ดังแผนภาพน้ี 
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แผนผัง 4.4.9 แสดงองคประกอบดําเนินงานเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 
สรุปทายเรื่อง 

 ทุกเครือขายมีแนวคิดการเสริมสรางเครือขายมีองคประกอบหลักอยูวา รับรูและมองมุมที่
เหมือนกัน มีทัศนรวมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนใน
เครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน มี
ลักษณะกิจกรรมระยะยาว สรางความมั่นคงใหแกเครือขายดวยการกําหนดยุทธศาสตร มีกระบวนการ
สรางดวยปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยการผลิต กิจกรรมที่ตามมามีบันทึกความเขาใจ 
(MOU)  มีการบริหารเครือขายที่ดี ใจกวาง ยอมรับในจุดรวมและจุดตางของลักษณะเครือขาย 
ผูบริหารเครือขายมีคุณสมบัติวิสัยทัศนดี จัดการงานดี มีอุปนิสัยกวาง บริหารคน เงิน งาน มี
กระบวนการจัดการดวยการวางแผน  (Planning) การจัดองคการ (Organizing)  บังคับบัญชาหรือ
การสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) ควบคุมงาน (Controlling)   มีการ
สื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารที่คลองตัว อื้อตอการปฏิบัติหนาที่การงานน้ัน ๆ เชน
ความสัมฤทธ์ิผลเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) เมื่อ 
พฤศจิกายน 2538 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 มีเปาหมายที่จะสรางอัตลักษณอาเซียน
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยตัวแทนน้ี  
 กระบวนการเสริมสรางเครือขายมี 3 สวน หลัก ๆ คือ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ 
ปจจัยผลผลิต ที่มีการสราง-เสริมและการรักษาสรางเครือขายดวยความจําเปน  เสริมเครือขายดวย
กิจกรรมเครือขายที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวตอเน่ือง เปนเครือขายที่มีชีวิต มีการบริหารจัดการโดย
ผูบริหารทีมีวิสัยทัศน ใจกวาง มีความเอื้ออาทร เปนคนเจาสังคม  มีคุณสมบัติตามหลักพอคา มีความ
เขาใจบริหารดวยทฤษฎี 4 M กระบวนการสรางเครือขาย ที่สําคัญคือ มีแนวคิดการสราง การบริหาร

การ
ดําเนินงาน
เครือขาย 

1.ยุทธศาสตร/
เปาหมาย 

2 สมาชิก 

3.กรรมการ/สวน
รวม/ภาค ี

4.
กิจกรรม 

5.วัสดุ
ครุภัณฑ 

6.สํานักงาน
แผนก 

7.
ประเมินผล 
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เครือขายตามโมเดล จําลอง กําหนดยุทธศาสตรเครือขายที่ชัดเจน โดยสรุปการเครือขายคือการทํา
ยุทธศาสตรเครือขายตามประกอบ ดังแผนภาพน้ี 

 

 
แผนผัง 4.4.10 แสดงยุทธศาสตรเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

แผนยทุธ์ 

กลยทุธ์ 

มาตรการ 

โครงการ/

กิจกรรม 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  

 จากการดําเนินการวิจัย เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของฟลิปปนสและเมียนมา เพื่อศึกษาการ

เครือขายการศึกษาฟลิปปนสและเมียนมาและเพื่อศึกษากระบวนการสรางเครือขายทางการศึกษา

ฟลิปปนสและเมียนมา ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

5.1 สรปุผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 
จากน้ันจึงสังเคราะหผลการศึกษารูปแบบที่ไดเพื่อจัดทําเปนกระบวนการเสริมสรางเครือขาย
ประชาคมอาเซียน โดยพบวา มีเปาหมายอยูที่กระบวนการเรียนรูรวมกัน มีองคความรูสรางเครือขาย
ผานแผนยุทธศาสตรเครือขาย ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยไดนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยตามลําดับดังตอไปน้ี 

 ประเทศฟลิปปนสจัดการศึกษาตามแบบฉบับสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ฟลิปปนส ป 2530  มาตรา 14  วา “ โ รงเรียนควรสอนเรื่องของความรักชาติและเชื้อชาติ รัก
ความเปนมนุษยชาติ เคารพในสิทธิเสรีภาพ ซาบซึ้งในบทบาทของผูเสียสละเพื่อมนุษยชาติ ในดาน
ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐฟลิปปนส โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ยึดมั่นใน
คุณธรรมและคุณคาของจิตวิญญาณ พัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี  พ.ศ. 2544 “พระราชบัญญัติกรม
วัฒนธรรมการศึกษาและกีฬา (Department of Education, Culture and Sports - DECS) ถูก
เปลี่ยนเปนกรมศึกษาธิการ ทําหนาที่ควบคุมดูการศึกษาชาติ  มีภารกิจของการพัฒนาทําการให
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขารับการศึกษาได โดย
กระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ จากระดับรัฐ ไปสูระดับเขต สูระดับอําเภอ และสูระดับโรงเรียน 
กรมศึกษาธิการ เปนหนวยงานภาครัฐข้ันพื้นฐานที่รับผิดชอบดานการศึกษาและการพัฒนา ดาน
อัตรากําลังของชาติ  การศึกษาของประเทศน้ีมี ระบบการศึกษาแบบ 6+4+2 ตาม โดยมีระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป จากอายุ 5-17 ป กําหนดหลักสูตรที่เปนทางการไว 4 
ระดับ (รวมภาคพิเศษ) ดังน้ี 1) ระดับอนุบาล เปนหลักสูตรต้ังแต 1 ป ไปจนถึง 3 ป 2) ระดับ
ประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับมีหลักสูตร 6- 7 ป 3) ระดับมัธยมศึกษาตนและปลายหรือ
อาชีวศึกษา เปนหลักสูตร 4 ป เปนการศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรูเพื่อการศึกษาตอใน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 4) ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8 ป (ข้ึนอยูบางสาขาวิชา)  
ปริญญาโท 2 ป ปริญญาเอก 3 ป  สาขาวิชาที่เปดสอนที่คลายคลึงกับสาขาวิชาที่ เปดสอนใน
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สหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย  มีระบบการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีการบริหารศึกษา
สถานศึกษา 3 ระดับ/แบบ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับการศึกษาช้ันสูงและดานเทคนิคทําหนาที่จัดการ
อบรมฝมือแรงงานและการชีวศึกษา มีการบริหารวิชาการแบบโครงการ K to 12 มีมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชนถึง 1,043 แหง แยกเปนของรัฐบาล 100 แหง นอกน้ันเอกชน ที่สวนใหญต้ังข้ึนโดย
มูลนิธิทางศาสนาคริสตบริหารจัดการโดยบาทหลวง/มิสซันนารี   
 ประเทศเมียนมา ในฐานะพื้นที่วิจัยตัวอยาง มีวิสัยทัศนการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา “มุง
สรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจยัระดับชาติช้ันนํา”  มีระบบการศึกษา 3 แบบ คือ อิสระ บังคับและตาม
อัธยาศัย  จัดการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีระดับการศึกษา 5 ระดับ  มีชวงช้ันกับอายุ คือ   1) 
ระดับประถมศึกษา  5 ช้ัน อายุ  5-9 ป (อนุบาล  1  ป และประถม  4  ป)  2) มัธยมศึกษาตอนตน  
4  ช้ัน อายุ 10-13 ป  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ช้ัน อายุ 14-15 ป  สวนอีก 2 ระดับ คือ 1) 
อาชีวศึกษาใชเวลาเรียน  1- 3 ป   2) อุดมศึกษา 4 -6 ป  นอกจากน้ียังการศึกษาอิสระที่รัฐบาล
อุดหนุนการศึกษา ไมจํากัดอายุ/ช้ันเรียน  โดยการบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแยกเปน 6 
หนวยงานในสังกัด คือ 1) สํานักงานอัตรากําลังคน  2) สํานักงานอุดมศึกษา -ในสวนของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแบงความรับผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher Education ) 
ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper Myanmar) ต้ังอยูที่มันดาเลยและภาคใตของ
ประเทศ (lower Myanmar) ต้ังอยูที่ยางกุง  3) สํานักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic 
Education) 4) สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา 5) สํานักงานคณะกรรมการการสอบของ
เมียนมา 6) สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา  

 เครือขายการศึกษาอาเซียน มีความจําเปนหรือสําคัญมากในฐานะกลุมประเทศอาเซียน 
เพราะเปนเครื่องมือติดตอประสานงานตามภาระหนาที่ในชองทางที่จะใหงานน้ันบรรลุเปาหมายแหง
นโยบายระดับอาเซียน ซึ่งหนวยงานเครือขายน้ีพัฒนาการมาจากเครือขายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
ตอมามีความจําเปนมากจึงมีเครือขายโดยการต้ังข้ึน มีประเภทเครือขายของภาครัฐและเอกชน โดย
เครือขายของรัฐจะมีบรหิารตามแนวด่ิงซึ่งสั่งการลงมาสูภาคปฏิบัติมีขอดีคือมั่นคง แข็งแรง เปนระบบ
ที่แนนอน อายุเครือขายยาวเพราะข้ึนทะเบียนเปนทางการ มีขอเสียคือ อาจจะลาชา สวนภาคเอกชน
น้ันจะบริหารจัดการแนวราบ มีขอดีคือรวดเร็ว ตัดสินใจงาย ข้ันตอนนอย  สวนขอเสียคือ 
เปลี่ยนแปลงงาย ไมคอยมั่นคง อายุเครือขายสั้น มีลักษณะเปนเครือขายพื้นที่หรือลุมนํ้าหและ
เครือขายรายประเด็นหรือเชิงสังคมที่ตองทํางานประสานรวมกันโดยการขับเคลื่อนดวยกิจกรรม มี
องคประกอบของเครอืขาย คือ 1) การรับรูและมุมมองทีเ่หมือนกัน (common perception)  2) การ
มีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual 
interests/benefits) 4) การมีสวนรวมของสมาชิกทกุคนในเครือขาย (stakeholders participation) 
5) มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน 
(interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  
 เครือขายมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน มีกําเนิดข้ึนโดยวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  
1) สงเสริมความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค  2) พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค 3) สงเสริมการเผยแพรขอมูลสารสนเทศระหวาง
ชุมชนนักวิชาการอาเซียน นับแตกอต้ังอาเซียนเปนทางการมามีภาระงานในรูปแบบเครือขายแลว 4 
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กลุมใหญ ๆ  คือ 1) สงเสริมโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 2) เสริมสรางความรูสึกในอัตลักษณ
ของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน 3) สงเสริมการยอมรับในคุณวุฒิวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4) สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสรางเครือขายขอมูลสาสนเทศ
ในกิจกรรมที่อยูในลําดับความสําคัญเพื่อบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพื่อการบูรณาการอยางใกลชิด
ในดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นวาประเทศอาเซียนจะรวมมือกัน
กําหนดใหมหาวิทยาลัยในประเทศของตนเขาเปนตัวแทนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดัง
ประเทศกลุมตัวอยางการวิจัย คือ ประเทศฟลิปปนส ไดแกมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส 
มหาวิทยาลัย (เอกชน) เดลาซาล มหาวิทยาลัยอะตีนิวเด มนิลา สวนประเทศเมียนมา ไดแก 
มหาวิทยาลัยยางกุง มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรยางกุง  
 ความอยูรอดของเครือขาย เปนการตออายุเครือขายไดดวยกิจกรรมของเครือขาย ซึ่ง
กิจกรรมน้ีกําหนดเปนรายประเด็นที่สอดคลองกับภาระงานแตละพื้นทีเ่ครือขาย คือถาเครือขายมี
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวตอเน่ือง เครือขายเชิงพื้นที่ก็มอียูได หาไมแลวก็จะถูกยุบรวมหรือเปลี่ยนไปใน
รูปแบบอื่น และเครือขายน้ันจะอยูรอดตอไปไดที่สําคัญคือ มีผูบริหารเครือขายดวย โดยภาครัฐ เชน
องคลดภาวะโลกรอน  เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย  เครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร
การศึกษาระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา  หรือในลักษณะทูตวัฒนธรรม เปนตน  
ภาคเอกชน/ชุมชน เชน เครือขายกลุมฮักเมืองนานที่เริ่มตนโดยพระสงฆปจจบุันพฒันาการไประดับ
นานาชาติ เครือขายสุนัขเฝาบาน (Watch  Dog )  ภาคองคกร เชน เครื่องขายสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชนเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือขายปองกันทารณุกรรมสัตว เปนตน และยังมเีครือขาย
ธุรกิจในรปูแบบสมาคม เชน หอการคาระดับจังหวัด เครือขายรายประเด็นสินคา เชน เครือขาย 
ยางพารา มันสําปะหลงั สิ่งทอ เปนตน  
 กระบวนการสรางเครือขาย  เมื่อเทียบดูกับนโยบายการศึกษาชาติทุกฉบับของทุก
หนวยงานแลวจะเห็นวาเปนลกัษณะเดียวกันในการสราง น่ันคือยุทธศาสตร ประกอบดวยสวนหนา  มี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สวนกลาง คือตัวยุทธศาสตร สวนหลัง คือ กลยุทธ มาตรการ/โครงการ มี
การดําเนินงานตามกระบวนการ ดังน้ี 1) เริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร ดวยการสรางวิสัยทัศน 
พันธกิจ กําหนดกลยุทธ กําหนดมาตรการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม 2) มีความเคลื่อนไหวดวย
การทํางานอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํากิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 3) ปรับปรุง
เครือขายใหทันโลกทันเหตุการณไปพรอม ๆ กับขยายเครือขายใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท หรือถ่ิน
ทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ สุเหรา ดวยวิธีการวิจัยเชิงพื้นที่และรายประเด็น 4) ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศนแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติการทุกระดับ กระตุนใหมีแรงผลักดันขับเคลื่อนทํางานใหบรรลุ
เปาหมายอยูเสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทําดวยมือ (Manual working) สูการทํางานสมัยใหม ดวย
โลกดิจิตอล (Digital Working) สรางจูงใจ (passion) ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีโลก
ทัศนกวางไกลดวยการทําขอตกลง (MOU) รวมกันดานศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ 
One Belt One Road บนเสนทางสายไหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ดังแผนผัง 
ดังน้ี 
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แผนผัง  5.1 แสดงกระบวนการสรางเครือขาย 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 เครือขายน้ีเมื่อสรางไดแลว ตองคงสภาพใหไดและมีกลไกทํางานอยูเสมอดวยการ (1) 
เช่ือมโยงในภาระงานที่ดําเนินการอยู  (2) ประเมินความพรอมของเครือขาย  (3) ดําเนินงาน
ปฏิบัติการดวยเครือขาย  (4) ตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย สําหรับเครือขายอาเซียน
แลว ตองครอบคลุมการสงเสริมความรวมมือของเสาประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนน้ี ได 5 ดาน คือ  
(1) ดานสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถ่ินทุระกันดาร และ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ในสังคม  (2) ดานการฝกอบรม รวมถึงการศึกษา
ระหวางบุคลากรสถานศึกษาที่เปนเครือขายเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสราง
งาน และการคุมครองทางสังคม (3) ดานการสงเสริมสาธารณสุข การปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ 
เชนโรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) ดานการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม (5) 
ดานการสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาคอาเซียน เครือขายราย
ประเด็นที่เปนรูปธรรมที่ดําเนินการอยูสถาบันอดุมศึกษาคือ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ปราชญ
ทางวัฒนธรรมซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงานกันอยูเปนประจําตามที่บันทึกความทรง MOU ไวน้ัน 

 การบริหารจัดการเครอืขาย เปนการขับเคลื่อนภาระงานใหมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่
พึงประสงค ดังน้ัน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีอุดมการณ มีความจริงจังดวยการใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่คูสนทนาไดกลาวมา   ตองมีการบริหารจัดการเครือขายตองคํานึงถึงเงื่อนไข 2 ประการ
สําคัญ คือ  การคํานึงถึงสภาพของเครือขายวาอยูในชวงใดของวงจรชีวิต  การนําแนวทางตาง ๆ ไปใช
ควรพิจารณาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการของเครือขายตามลักเครือขายภาครัฐและเอกชน 
ผูบริหารเครือขายภาครัฐตองมีคุณลักษณะ  คือ (1) วัตถุประสงคหลัก (2) สรางเครือขายทํางาน (3) 
การพึ่งพา (4) อาสาสมัคร/บุคลากร (5) ความสัมพันธของเครือขาย/ความเช่ือมโยงกับสวนงานอื่น ๆ  
(6) ความย่ังยืนทางนิตินัย มีความเดนบริหารเครือขาย คือ (1) มีความยืดหยุน (2) มีนวัตกรรม (3) มี

ยุทธศาสตร • วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ  

เคลื่อนไหว/ดําเนินการ 

 
• เคล่ือนไหวอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํากิจกรรม

ตามยุทธศาสตร   

ปรับปรุง 
• ใหทันโลก เหตุการณ ครอบคลุมพื้นที่เมือง 

ชนบท โบสถ ศาสนสถาน  

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
*ตกปลานอกบาน ประสานสิบทิศ ผูกมิตร

ทั่วหลา บรหิารปญญา สาลกิาปอนเหย่ือ 
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ความเช่ียวชาญ (4) มี ความรวดเร็วดวยเครื่องมือทางการ  การขับเคลื่อนเครือขายตองผูบริหารและ
เจาหนาที่แผนกตาง ๆ โดยหลัก ๆ คือ ประธาน/CEO รองประธาน แผนกงานฯ เลขานุการ โดยมี
เครื่องมือของเครือขาย ไดแก (1) ธรรมชาติการสื่อสารไดแกภาษา (2) เครื่องมือสื่อสาร เ ช่ือ 
อินเตอรเนต โทรศัพท ฯ จัดหมายขาว เอกสารสารสนเทศ  มีวิธีการสื่อสารกับเครือขายทางตรง ตาม
แบบการสื่อสารดวยวิธีการออนไลน ทางไปรษณีย การขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  สามารถวัด
ความฤทธ์ิผล (KPI) ไดดวย คือ (1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี  (3) มี
กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5)  มีการไหลเวียนขอมูลขาวสาร
อยางตอเน่ือง (6) มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทํางานเครือขาย 7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน (เพื่อจัดทํา
แผนปตอไป)  
 ผูบริหารเครือขาย สอดคลองกับหลักการของผูคาขายตามที่ปรากฏในปาณิกสูตร วา ใคร
ที่จะเปนพอคาที่ดี มีกําไร ไมเหน่ือยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1) มีตาดี (จักขุมา) คือมี
วิสัยทัศน มองกาลไกล มีอุดมการณ มีเปาหมาย  (2) มีธุรกิจดี (วิธุระ) คือ จัดการงานดี มีการประเมิน 
ยืดหยุน ติดตอ ติดตามประเมินผล   (3) เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)  คือ มี
บุคลิกภาพที่ภายนอกภายในที่มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผูรวมงาน งดเวนการดูหมิ่นดูแคลนดวย
ฐานะการเงิน สถานะทางกําเนิด หรือสีผิวรวมถึงหนาที่และอาชีพ ยึดมั่นอยูเสมอในพุทธพจน สังคห
วัตถุ 4 ไดแก ทาน การให ปยวาจา พูดดี ใหเกียรติ อัตถจริยา วางตนใหเหมาะสมกับหนา  สมานัตต
ตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย ดวยคําสาลิกาปอนเหย่ือที่วา  “โอบออมอารี  วจีไพเราะ สงเคราะห
ปวงชน วางตนพอดี”  ทําใหครบในการครองคน ครองงาน แลวก็ประสบผลสําเร็จในสามเน้ือหาน้ีวา 
การจัดการศึกษา  เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขายการศึกษา ตามแผนผังสรุปเน้ือหา
ขางลางน้ี  

 
 

แผนผัง 5.2 แสดงหนาที่ของสามเสาอาเซียน  
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 

 

เสา

เศรษฐกิจ 

• มัง่คัง่ 

• ยัง่ยืน 

เสาความ

มัน่คง 

• มัน่คง 

• สนัติ 

เสาสงัคม-

วฒันธรรม 

การศึกษา
อาเซียน 

• การจดัการศึกษา 

• เครือข่ายการศึกษา 

• การสร้างเครือข่ายญ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในน้ี  มีขอคนพบที่นาสนใจผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

 เครือขาย ตามคํานิยามของพระมหาสุทิตย อาภากโร วา ความสัมพันธในสังคมมนุษยทั้ง
ในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม  กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย  สอดคลองกับ
ความหมายทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ใหความหมายวา  การรวมมือระหวาง
ปจเจกบุคคล กลุม องคการประเภทเดียวกัน หรือเปนเครือขายเช่ือมโยงระหวางกลุมองคการตาง
ประเภทกัน ซึง่มีหลายระดับต้ังแตการเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก การเช่ือมโยงระหวางปจเจก
กับกลุม การเช่ือมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดยดําเนินงานภายใตเปาหมายและวิธีการทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ เครือขายมีลักษณะเวที  องคกร สื่อสาร สมาชิก สถานที่ มีเครือขายที่เปนเชิงพื้นที่  
เครือขายสังคม เครือขายตามโครงสราง หรือเครือขายประเภทติดตอสาร  เครือขายประเภท
แลกเปลี่ยน เครือขายประเภทความสัมพันธในการอยูรวมกับชุมชนทองถ่ิน ประชาชน ครือขายที่เรียก
กันตามอํานาจหนาที่ คือ เครือขายประเภทภาครัฐ  เครือขายประเภทภาคเอกชน/ประชาชน 
เครือขายประเภทองคกรพัฒนาชุมชน เครือขายประเภทภาคธุรกิจ การบริหารเครือขายภาครัฐ
แนวคิด ขอดี มั่นคง  ขอเสียชา การบริหารเครือขายภาคเอกชนแนวราบ ขอดีรวดเร็ว ขอเสียออนแอ 

 ความสําคัญของเครือขายการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาน้ัน มีความจําเปนมาก ตาม
แนวคิดของนายดิเรก ฟนเขียววา การสรางระบบเครือขาย (Network) กับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศจะชวยเพิ่มทรัพยากรดานวิทยาการความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เปนที่มา
ของการเรียนรูรวมกันใชทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีรวมกัน เปนที่มาของการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารการพัฒนาคณาจารย  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 ทุกเครือขายมีแนวคิดการเสริมสรางเครือขายมีองคประกอบหลักอยูวา รับรูและมองมุมที่
เหมือนกัน มีทัศนรวมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนใน
เครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน มี
ลักษณะกิจกรรมระยะยาว สรางความมั่นคงใหแกเครือขายดวยการกําหนดยุทธศาสตร มีกระบวนการ
สรางดวยปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยการผลิตผล กิจกรรมที่ตามมามีบันทึกความ
เขาใจ (MOU)  มีการบริหารเครือขายที่ดี ใจกวาง ยอมรับในจุดรวมและจุดตางของลักษณะเครือขาย 
ผูบริหารเครือขายมีคุณสมบัติตามแนวคิด ทฤษฏีในปาปณิกสูตร วา จักขุมา มีจักษุ คือ วิสัยทัศนดี วิธุ
โร คือจัดการงานดี อุปนิสสยสัมปนโน คือ มีอุปนิสัยกวาง บริหารคน เงิน งานดี มีกระบวนการจัดการ
ตามแนวคิด ทฤษฎีของสมิธ บุญชุติมา วา  1) สํารวจความสนใจ 2) ประชุมกลุมหรือเริ่มตนเครือขาย  
ข้ันตอนที่ 3) กําหนดวัตถุประสงครวมกัน 4) ทดลองทํากิจกรรมรวมกัน  5) สรางความชัดเจนของงาน
ที่สมาชิกเครือขายทํารวมกัน  6) พัฒนาเปนองคกร โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเครือขาย 7) 
จัดการองคกรเครือขายดวยตนเอง มีองคประกอบเครือขายที่ดีตามแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ

ศักด์ิวา 1) การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
(common vision)  3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 4) 
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การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 5) มีการเสริมสรางซึ่ง
กันและกัน (complementary relationship)  6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 
7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  มีระดับการสวนรวมเครือขาย ตามแนวคิดของ 
ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง และ ผอ.สมบูรณ สุวรรณราช  5 ระดับ คือ   1) ระดับการมีสวนรวมในระดับให
ขอมูลขาวสาร (To Inform)  2) ระดับการมีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 3) 
ระดับการมีสวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท (To role ) 4) ระดับการมีสวนรวมในระดับสรางความ
รวมมือ (To Collaborate) 5) ระดับการมีสวนรวมในระดับใหเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) 
มีการประยุกตใชการเสริมสรางเครือขายเปนระยะดวยการวางแผน  (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing)  บังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) 
ควบคุมงาน (Controlling)   มีการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารที่คลองตัว อื้อตอ
การปฏิบัติหนาที่การงานน้ัน ๆ เชนความสัมฤทธ์ิผลเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network – AUN) เมื่อ พฤศจิกายน 2538 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 มี
เปาหมายที่จะสรางอัตลักษณอาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของ
เครือขายมหาวิทยาลัยตัวแทนน้ี 

 ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส 

 ค.ศ. 1571 ฟลิปปนส ฟลิปปนสไดรับอิทธิพลการศึกษาจากสเปน ดําเนินการศึกษาโดย
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาที่มีบทบาทจัดวางระบบการศึกษาใหแก
ฟลิปปนส   ค.ศ.1863  เรียกวา กฎหมายการศึกษา (Educational Decree) โดยเนนใหการศึกษา มี
ระบบ มีมาตรฐาน และกอต้ังเรียนโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนตามปจจัยอํานวยความสะดอกคือที่ดินที่
มากมาย  ค.ศ. 1571-1898 ตกเปนอาณานิคมของอเมริกา ทําใหการระบบการศึกษาแบบสเปน
เปลี่ยนไปเปนระบบอเมริกา (Americanization) มีการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนแทนการใชภาษา
ทองถ่ิน  ดานนโยบายการจัดการศึกษา  รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  ตามมาตรา 14 ระบุวา 
“ โรงเรียนควรสอนเรื ่องของความรักชาติและเชื้อชาติรักความเปนมนุษยชาติเคารพในสิทธิ
เสรีภาพซาบซึ้งในบทบาทของผูเสียสละเพื่อมนุษยชาติ   ในดานประวัติศาสตรของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมืองยึดมั่นในคุณธรรมและคุณคาของจิต
วิญญาณพัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง  กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคอยางเปน
วิทยาศาสตรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี ป 2556  สมัยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งหมด จะเปนระบบ K-12    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดหนาที่
หลักของสํานักงานในพื้นที่ตางๆ คือการประกันคุณภาพ บริหารโรงเรียนเปนฐาน (School  Based 

Management-SBM)  โดยกระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ  รัฐบาล →เขตการศึกษา 

→อําเภอ → โรงเรียน บริหารโรงเรียนโดยมีสวนรวมที่มีแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศาสนา 
ศิษยเกา เปนตน  
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 หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษา ซึ่งถือเปนภาคีหนวยงานที่จัดการศึกษาประเทศ

ฟลิปปนส โดยหลัก ๆ คือ กรมศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐข้ันพื้นฐานที รับผิดชอบดาน

การศึกษาและการพัฒนาด า น อัตรากําลังของชาติ มีภารกิจของการพัฒนาทําการใหการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขารับการศึกษาไดมีการจัดต้ังมูลนิธิ

สําหรับการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อใหทุกคนไดรับการบริการไดทั่วไปอยางดี 

 นอกจากนี้ มีภาคเอกชนรวมเปนภาคีจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 943 

แหง  ขณะที่อุดมศึกษาของรัฐบาลเพียง 100 แหง  องคกรเอกชนหลัก ๆ ไดแก องคกรศาสนา

คริสต  เชน ต้ังมหาวิทยาลัยเด ซา ชเล (De La Salle University) หรือ มหาวิทยาลัยอดัมสัน 

(Adamson University)  

 ระบบ/ระดับการจัดการศกึษาตามหลักสตูร ฟลปิปนส 

 ประเทศฟลปิปนสจดัการศึกษาแบบเปนทางการหรอืในระบบ และนอกระบบ และ
การศึกษาแบบอสิระ (ตามอัธยาศัย)  ระบบการศึกษาแบบเปนทางการระดับพื้นฐานของฟลิปปนสเปน
ระบบตามสูตร 6+4+2 โดยม ีระบบการศ ึกษาภาคบ ังค ับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป ีจากอาย  ุ5-17 ป ีกําหนด
หลักสูตรที่เปนทางการไว 4 ระดับ (ไมนับรวมระดับอนุบาลที่เรียกวาการศึกษาเดยแคร คือเด็กกอน
เกณฑหรือวัย สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและการพฒันา) ดังน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 6- 7 ป ฟรีคาเรียน 
 2. ระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 4 ป ฟรีคาเลาเรียน เปน

การศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรู เพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผานการ
ทดสอบดวยขอสอบระดับชาติ (National Career Assessment Examination –NCAE)   

 3. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education) ใชเวลา 2-3 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ  
ฟรีคาเลาเรียน จัดการศึกษาโดยนักการพัฒนาทกัษะและเทคนิค ทําหนาที่ฝกอบรม พัฒนาอาชีพแก
เยาวชนบุคคลที่ไมไดเขาเรียนและผูใหญที่วางงาน  การศึกษาประเภทน้ี เปนภาคบังคับ 2 ป นาจะ
จัดอยูในระดับมัธยมศึกษา แตไมใชระอับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาประเภทน้ีจะตองเรียนตาม
ภาคบังคับ แตสามารถเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาได อายุสวนใหญจะประมาณ 16 ป 

  ลักษณะเดียวกันน้ี คือ การศึกษาดานเทคนิค  บริหารโดยเจาหนาที่ดานการพัฒนาทักษะ
และการศึกษาดานเทคนิคซึ่งยังมีหนาที่ปฐมนิเทศ ใหการฝกอบรมและการพัฒนาดานทักษะอาชีพแก
เยาวชนที่ไมไดเขาเรียนใน โรงเรียนและผูใหญที่วางงาน   

 4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ใชสูตร 4-2-3 ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8  
ป (ข้ึนอยูกับสาขาที่เรียน) ปริญญาโท ใชเวลา 2 ป ปริญญาเอก ใชเวลา 3 ป  ระดับปริญญาตรี สวน
ใหญอายุประมาณ 16 ป (แสดงวาระดับอาชีพน้ันบังคับ แตจะเรียนระดับอุดมศึกษาได) และสาขาวิชา
ที่เปดสอนที่คลายคลึงกับสาขาวิชาที่เปดสอนใน สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย ในระดับน้ีเปน
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ระดับที่อนุญาตใหชาวตางชาติไปศึกษาไดระดับอุดมศึกษาน้ีมี 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ
และของเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมจีํานวน 100 กวาแหงแตนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาได
จํานวน 90 แหง สําหรับขาราชการที่ประสงคจะลาไปศึกษาตอที่สาธารณรัฐฟลิปปนส ก.พ.อนุญาตให
ไปศึกษาไดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ  

การจัดระบบภาคการศึกษา ประเทศฟลปิปนส มีระบบภาคการศึกษา 2  แบบ คือ  

 1. แบบ Semester ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม (5 เดือน) ภาคการศึกษาที่ 2 
พฤศจิกายน - มีนาคม (5 เดือน) ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม (2 เดือน) (เหมือนของประเทศ
ไทย มจร.)   

 2. แบบ Trimester  ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม ภาคการศึกษาที่ 2 
กันยายน – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 3 มกราคม – เมษายน ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม 

 คุณสมบัติของครูในสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของผูสอนน้ัน จะสอดคลองกับวิสัยทัศนของการศึกษา  รัฐบาลฟลิปปนส โดย
กรมศึกษาธิการข้ันพื้นฐานตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาครุศาสตร 
หรือสาขาอื่น ๆ แตตองมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับสอนแตละ
ระดับ กลาวคือ ถาสอนระดับประถมศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานประถมศึกษา ทั้ง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน เมื่อเทียบดูแลวจะเห็นวา หลักสูตรสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเริ่มใช 
ต้ังแตป 2545 และ 2546 จะใหความสําคัญตอการศึกษาระดับประถมมาก  

 ผูสอน ถาระดับมัธยมศึกษา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีดานการมัธยมศึกษาพรอมวิชาเอก
และวิชาโทเฉพาะดานในวิชาระดับมัธยมศึกษา ทั้งสองระดับตองสําเร็จจากสถาบันฝกหัดครูที่ไดรับ
การรับรอง สําหรับการสอนในระดับวิทยาลยัหรือ มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาโทใน
สาขาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะและคุณวุฒิปริญญา เอกสําหรับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครูตองมีคุณสมบัติอายุระหวาง 18-45 ป สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับมัธยมศึกษาดาน
สุขภาพ กายภาพ และตองผานการอบรมจากกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไมนอยกวา 2 ป  
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 การจัดการศึกษา  ประเทศเมียนมา  

 รัฐบาลเมียนมามีแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ปการศึกษา ถึง ค.ศ. 2021 โดยปรับปรุงการ
เรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุกกลุมในสังคม ต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  
มาตรการที่อยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพิ่มจํานวนปสําหรบัการศึกษาพื้นฐานอีกสองปเปนทัง้หมด 13 
ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม การใหความสําคัญหลักตอการเรียนรูของเด็ก แผนปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐซึ่งถูกเปดเผยเมือ่ปลายเดือนกุมภาพันธไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางประเทศ หลังจาก
ใชเวลาศึกษาเตรียมงานเปนเวลาสามป  นางออง ซาน ซูจี กลาววา "การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวย
การศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบางเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา 

              ระบบ/ระดับการจัดการศึกษา ประเทศเมียนมา 

 ระบบการศึกษาประเทศเมียนมามีหลักสูตรการศ ึกษาเป ็นระบบ 5+4+2 โดยแยกเปน 5 

ระดับ/ชวงช้ัน 2 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน  ประกอบดวย (1) ระดับประถมศึกษา  5  ป (บงัคับ)   
(2) มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป  ระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวย  
(1) อาชีวศึกษา  1- 3 ป  (2) อุดมศึกษา 4 -6 ป  

 จากความขางตน  รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาคือใหการศึกษาฟรีใน 2 ระดับ (ตาม

คําอธิบายในบทความระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน) คือ   

1.ระดับปฐมว ัย (Primary) ระด ับประถมศ ึกษาในเมียนมาใช เวลาเร ียน 5 ป ี เด็กจะเร ิ่มเข า

เร ียนเม ื่ออาย ุ 5 ป ี ระด ับน ี้เป ็นการศ ึกษาภาคบ ังค ับ (compulsory) ในเกรด 1 ซ ึ่งเป ็นการศ ึกษาระด ับ

ช ั้นต นของน ักเร ียนท ี่สามารถเข าส ูระบบการศ ึกษา (ใหการศึกษาฟรี) 

2. ระด ับม ัธยมศ ึกษา (Secondary) สมัครใจ/อสิระ 

 2.1 ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น (Lower-Secondary) เป ็นช วงการศ ึกษาท ี่ส ูงข ึ้นมา

จากการศ ึกษาปฐมว ัยระยะเวลาเร ียน 4 ป ีช วงอาย ุน ักเร ียนอย ูระหว าง 10-13 ป ี  (ใหการศึกษาฟรี/

สมัครใจ) 

 2.2 ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper-Secondary) ระยะเวลาเร ียน 2 ป ี ช วงอาย ุ

น ักเร ียนจะอย ูระหว าง 14-15 ป ี (มีคาธรรมเนียมการศึกษา/สมัครใจ) 

3. ระด ับอาช ีวศ ึกษา (Vocational  Education) การศ ึกษาในระด ับน ี้ใช เวลา 1-3 ป ี  
ภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชวงอายุ 16-17 ป 

 4. ระด ับอ ุดมศ ึกษา (Higher Education) ระบบการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาใช เวลา 4-6 ป ี  
ชวงอายุ 18 ปเปนตนไป (ไมจํากัด)  

5. การศึกษาอิสระ/เลือกศึกษา (voluntary Education) 
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  ระบบการศึกษาอาสาอิสระ/การเลือกศึกษา (Voluntary) คือ รัฐบาลเมียนมาได
ต้ังเปาหมายที่จะใหมีโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน  กรมการเทคโนโลยีเกษตรและ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  
การประมง  คหกรรมและการฝกหัดครูทางดานชางเทคนิค  การเรียน-การสอนมีท ั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลามีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะส ั้นเพ ื่อรองร ับความต องการของตลาดแรงงานในสภาพ
เศรษฐก ิจและส ังคมของเมียนมาท ีก่ ําล ังเปล ี่ยนแปลง 

 ประเทศเมียนมา  กํากบันโยบายการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานแยกยอย 
บรหิารการศึกษาไว ดังน้ี 
 1. กรมการศึกษาพื้นฐานของเมียนมา  
 2. กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา  
  3. กรมอุดมศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมา มีหนวยงานรบัผิดชอบการ
บรหิารการศึกษาของประเทศ มี 6 หนวยงานในสังกัด คือ 

 1. สํานักงานอัตรากําลงัคน (Office Staff) 
 2. สํานักงานอุดมศึกษา (Department of Higher Education)  -ในสวนของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแบงความรบัผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher Education) 

ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper Myanmar) ต้ังอยูทีม่ัณฑะเลยและภาคใตของ

ประเทศ (lower Myanmar) ต้ังอยูที่ยางกุง  
 3. สํานักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic Education) 
 4. สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (Department of Myanmar Language 
Commission) 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา (Department of Myanmar Board 
of Examinations) 
 6. สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา (Myanmar Education Research Bureau) 

  
 ภาคีการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เมียนมา 
 การจัดการศึกษาในเมียนมา นอกจากจัดการศึกษาที่กํากับนโยบายและกระทรวงที่
รับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้งการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเน้ือหาทางธรรมะ น่ันก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการที่หลากหลายโดยเมียนมาในฐานะ
เปนเมืองพระพทุธศาสนาที่มีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจาํชาติ ตางจากฟลิปปนสทีม่ี
ประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ –
สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาล)ี   
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 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ 
 ในฐานะที่ประเทศเมียนมาถือพระพุทธศาสนาเปนหลักของชาติ โดยมีชาวพุทธ 90% วัด 

45,000 แหง พระสงฆสามเณร 500,000 รูป จึงการบรหิารจัดการศึกษาแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 

ผูบริหารสงูสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒคุิณสมบัติเพียงพอ แตก็องิอาศัยภาครัฐที่

ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการ

กํากับของรัฐ (กึง่รัฐ+เอกชน) 10 แหง ไดแก  

 1.Pali University, Yangon 
 2.International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon 
 3.Sitagu International Buddhist Academy (SIBA) Sagaing Hill, Myanmar  
 4.State Pariyatti Sasana University, Mandalay 
 5.International Buddhist Education Center,Sagaing 
 6.Buddhist University, Yangon 
 7.Buddhist Universtiy, Mandalay Sitagu (SIBA) 
 8.International Buddhist University (SSBU) 
 9.Mon State Buddhist University 
 10.Sariputta College 

 หนวยงานบริหารอุดมศึกษา เมียนมา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาทีบ่รหิารจัดการ
การศึกษาโดยตรง มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ข้ึนตรงกบักระทรวงน้ี จํานวน 58 แหง สวนมหาวิทยาลัยที่
อยูในการกํากบัดูแลโดยกระทรวงอื่น จํานวน 47 แหง  ไดแก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเกี่ยวกบั
การแพทยและการสาธารณสุขอื่นๆ  กระทรวงเกษตรและการชลประทาน รบัผิดชอบสถานบัน
เกษตรกรรม กระทรวงกลาโหม รบัผิดชอบดูแลวิทยาลัยปองกันประเทศ กระทรวงการปาไม ดูแล
กิจการสถาบันไม รวมถึงมหาวิทยาลัยพฒันาเผาชนตาง ๆ 

 ประเทศเมียนมา มีหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา โดยรฐับาลออกขอกําหนดเปน
นโยบายการศึกษาผานวิสัยทศัน (vision) วา มุงสรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติช้ันนํา (To 
strive towards the emergence of a leading National Research University) มี พันธกิจ 
(Mission)   1) สงเสริมพื้นฐานการสอนที่มีคุณภาพอยางมจีริยธรรม มืออาชีพและมหีลกัการ  2) 
ฝกฝนและพฒันาคนรุนใหมใหเปนนักวิชาการและมืออาชีพ 3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ดีใหสามารถ
จัดการที่แข็งแกรงเพือ่ความกาวหนาของงานวิชาการและการวิจัย 4) นําผลการวิจัยเพื่อประยุกตใชให
เกิดประโยชนสงูสุดแกสังคม 5) เพิ่มภาระงานทํางานรวมกันกับประชาคมทั่วโลกเพือ่ตอบสนองความ
ตองการที่เปลี่ยนไปของสงัคมที่ตนอาศัยอยู  6) สนับสนุนการพฒันาความรูเพื่อประโยชนของผูมีสวน
ไดในพื้นที่และในชาติ 
  
 กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษาประชาคมอาเซียนไดเสนอไวเปนโมเดลการ
สรางเครือขายปจจยั 3 หลัก ไดแก ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลติผล มีกระบวนการ
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จัดการศึกษาเริ่มจาก นโยบาย กระจายอํานาจ มาตรฐานการศึกษา สงเสริมวิชาชีพ ระดมทรัพยากร 
มีสวนรวม กําหนดใหมีสวนรวมบริหาร วิชาการ บุคลากร งบประมาณ มีแนวการประยุกตใชการจัด
การศึกษา คือแผนยุทธศาสตร มาตรฐานความรู 5 ดาน การวัดเมินผล ถือรูปแบบการจัดการศึกษา
ประชาคมอาเซียนโดย 3 ปจจัยหลัก มีพหุภาคีการจัดการโดยหนวยงานของรัฐหลายกระทรวง  
หนวยงานเอกชน องคกรมูลนิธิ องคกรศาสนา 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 ภายหลังไดสรุปผลการวิจัยแลว ผู วิจัย จึงใครขอเสนอแนะเชิงในการนําไปใชและ
ขอเสนอแนะทําวิจัยตอยอดครั้งตอไป  ดังน้ี 

 1) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ัวไป / นําไปใช 

 ภายหลังจากการดําเนินการวิจัยเรื่องน้ีมาครบถวนกระบวนความแลว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะแนะนําการใชตามเน้ือหาการจัดการศึกษา เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขาย สําหรับ
หนวยงานการศึกษา องคการสวนทองถ่ิน ศาสนาศึกษา หรือสวนบุคคลผูสนใจทั่วไป ดังน้ี 

 (1) การจัดการศึกษา  โดยการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับอาเซียนน้ัน ตองยึดหลักสูตร
การศึกษาเปนสวนสําคัญ เพราะหลักสูตรน้ันคือหัวใจ เปนเครื่องจักรที่หลอหลอมใหผูเรียนออกมาใน
รูปแบบใด เปนดัชนีบงช้ีจากหลักสูตร เมื่อเปนดังน้ี การกําหนดหลักสูตรจะมุงเนนนํ้าหนักลงไปใน
หมวดวิชาอยางไร ในระดับประถมและมัธยมจะเห็นวามีสาระหลักสูตรอาเซียนปรากฏในหลักสูตร
แกนกลาง 7 สาระในจํานวน 8 สาระ มีเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูใน 5 เรื่อง คือ  
 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับอาเซียน  
 เรื่อง การเห็นคุณคาความเปนหน่ึงและความหลากหลาย  
 เรื่อง การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน 
 เรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 เรื่อง ทางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน 

 ระดับอุดมศึกษา จะไมมีกําหนดเหมือนหลักสูตรระดับพื้นฐาน (สพฐ.) แตจะเปดเปน
หลักสูตรอาเซียนโดยเฉพาะ เชน ระดับปริญญาตรี ช่ือวาหลักสูตรเอเชียศึกษา (ASIA Studies) 
หลักสูตรปริญญาโท ช่ือหลักสูตรวา อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)  แตหลักสูตรน้ันก็ควรกําหนด
หมวดวิชาทั่วไปพื้นฐาน หมวดวิชาประยุกต หมวดวิชาเอกหรือวิชาแกน โดยวิชาเอกน้ันคือ จุดเนนที่
ตองศึกษามากกวาหมวดอื่น ๆ ถาคิดเปนเปอรเซ็นตดังแผนภูมิ (ตัวอยาง) ดังน้ี   
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แผนผัง 5.3 แสดงอัตรารอยละหนวยกิตของหมวดวิชา 
แหลงที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561 

 (2) เวลาการศึกษาอาเซียน  คือการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับเวลาในอาเซียน ณ  

ปจจุบันถือวาอาเซียนเปนหน่ึงกลุม ดังปรัชญาอาเซียนที่วา  หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ หน่ึง 

ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) นัยสําคัญคือ ใหเหมือนกันน่ันเอง  

ดังน้ัน เรื่องเวลาน้ีตองปรับใหตรงกัน ณ ปจจุบันที่หลายประเทศอาเซียนทําแลวคือ ปรับเวลาเรียนให 

ตรงกัน โดยกําหนดเปดภาคการศึกษาประจําปที่ตรงกัน คือ  

  ภาคการศึกษาที่  1 สิงหาคม - พฤศจิกายน คิดเปนสัปดาห 16 สัปดาห 

  ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – เมษายน คิดเปนสัปดาห 16 สัปดาห 

  จากชวงการศึกษาขางตน  คิดเปนภาคการศึกษาละ 4 เดือน 16 สัปดาห วันและเวลาปด- 

เปดจะเหลื่อมกันไมมากนัก เพราะวัฒนธรรมบางประเทศอาจเปนชวงหยุดเทศกาล เชน เทศกาลโฮลี 

ของประเทศอินเดียจะหยุดฉลองกนัทั่วประเทศ ประมาณ 15 วัน ทําใหการศึกษาตองหยุดไปดวย จึง 

ตองเรียนชดเชยในวัน/เดือนถัดไป ประเทศไทยก็จะหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตประมาณ 7 วันตาม 

ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี นอกน้ันก็หยุดกันประปรายแตไมถึงสัปดาห  

 (3) การจัดการศึกษาดานอาชีวะ  ดานน้ีควรกําหนดหลักสูตรสายอาชีพที่สอดคลองกับ
แรงงานในอาเซียน โดยกําหนดภูมิภาคอาเซียนน้ีวา มีแบรนดเนมในดายขาว  ยางพารา สิ่งทอ ก็เนน
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60 

สัดส่วนหมวดวิชา 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาประยกุต์ 

หมวดวิชาเลอืก หมวดวิชาเอก 
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หลักสูตรลงไปทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมกับทักษะดานภาษาที่เปนกลาง ๆ คือ ภาษาอังกฤษลง
ไป อาจจะลดเวลาปเรียนระดับมัธยมใหนอยลง เพื่อจะไดใชเวลาศึกษาอาชีวะใหมาก ๆ  

 2) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ีจะทําการวิจัยตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ทําใหทราบการศึกษาของประเทศไทยและระดับอาเซียนไดเปน
อยางดี แทนที่จะรูในขอบขายการศึกษาในประเทศไทยเทาน้ัน นับวาเปดโลกทัศนดานการศึกษามาก
ที่สุด แมวา จะใชกลุมประเทศตัวอยางเพียง 2 ประเทศก็ตาม เพราะบทที่ 2 น้ัน ทําใหทราบ
ยุทธศาสตรการศึกษาของไทยและอาเซียน หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาประเทศอาเซียนที่ไม
เหมือนกัน พัฒนาการศึกษาไมเหมือนกัน ตนแบบการศึกษาที่ไมเหมือนกัน เชน ประเทศฟลิปปนส มี
ตนแบบการศึกษาคือแบบอเมริกา ประเทศเมียนมามีตนแบบคือแบบอังกฤษโดยแบบมหาวิทยาลัย
แคมบริจดและมหาวิทยาลัยออกฟอรด ปจจุบัน ประเทศไทยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย 20 
ป ประการที่ตองพัฒนาควบคูกันไป คือ การศึกษา ดังน้ัน ผูวิจัยใครแนะนําศึกษาวิจัยตอไป คือ  

 ศึกษาวิจัย เรื่อง  การศึกษาอาเซียนเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 3 ประเทศ 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาอาเซียนเชิงเปรียบสายอาชีวของประเทศสงิคโปรกบัประเทศ
ฮองกง 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษานวัตกรรมของอาเซียน ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังผลสัมฤทธ์ิการสงออกของอาเซียน  ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของศาสนสถานตอการจัดการศึกษาในอาเซียน 
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บทความวิจัย  

การเสริมสรางเครอืขายทางการศกึษาในประชาคมอาเซียน  (AEC) 
The Reinforce of Educational Network in ASEAN Community (AEC) 

 
ผูเขียน - พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. บัณฑิตศึกษา, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พิษณุโลก  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 รายงานการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค คือ (1)  เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของ
ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา (2) เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษา ฯ  (3) เพื่อศึกษากระบวนการ
เสริมสรางเครือขายทางการศึกษาฯ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขตพื้นที่เครือขายหลักไดแก 
มหาวิทยาลัยเดลา ชเล ฟลิปปนส และมหาวิทยาลัยยางกุง เมียนมา เก็บขอมูลภาคเอกสารจากเอกสาร
สารสนเทศ พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา  นโยบาย กฎเกณฑ ขอบังคับ เก็บขอมูลภาคสนามโดยลง
พื้นที่จริงจากการคัดเลือกพื้นที่และรายประเด็นเชิงพื้นที่ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียนที่มี
เอกลักษณทางการศึกษาและวัฒนธรรมโดยสนทนากลุมยอยและสัมภาษณรายบุคคลจากผูใหขอมูล
สําคัญ 4 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขาย ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ บันทึก
กิจกรรม โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา    

ผลการวิจัย พบวา  

 ประเทศฟลิปปนส มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคใหญ ๆ คือ ภาครัฐกับภาคเอกชน โดย
ภาคเอกชนมีองคกรศาสนาคริสตเปนหลักจัดการ นอกน้ันมีองคกรมูลนิธิ องคกรประชาชน เห็นไดชัด 
คือ ระดับมหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวน 943 แหงขณะที่รัฐบาลมีเพียง 100 แหง มีระบบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเปนทางการ ทั้งไมเปนทางการ และการศึกษาอิสระ  หลักสูตรการศึกษาแบบอเมริกา  รัฐบาล
มีนโยบายจัดการศึกษาแกทุกคน (Education for all)  ใหความสําคัญแกวิชาชีพ กระจายอํานาจ
การศึกษาดวยการถือโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ใชสูตรชวงปอายุเขาศึกษา 3+6+4 ตามดวยอาชีวะ 2 ป เปนการศึกษาภาคบังคับและเรียนฟรี  
ระดับอุดมศึกษาใชสูตรชวงปเขาศึกษา 4-2-3. รัฐมีนโยบายจัดการจัดศึกษาข้ันพื้นฐานขยายปออกไป 
ช่ือวา K-12 กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่กํากับนโยบายการศึกษา มีหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษา
ตามระดับและประเภท คือการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเทคนิคและอุดมศึกษา ถือวิสัยทัศนวา 
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การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติที่ย่ังยืนที่สุด และได ช่ือวา เปนศูนยกลาง
การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ประเทศเมียนมา มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคคือภาครัฐกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนที่
เปนหลัก ๆ คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดการศึกษาภาคปริยัติธรรม และภาคสามัญที่รัฐบาล
รับรอง ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใชสูตร 5+4+2 ระดับประถมศึกษาเปนภาคบังคับ ระดับ
มัธยมศึกษาเปนการศึกษาสมัครใจ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเรียนฟรี มี
ประเภทการศึกษา 2 ประเภทคือ สายสามัญ กับ สายอาชีวะ  สวนระดับอุดมศึกษาใชสูตร 4 -6 ป  จะ
เห็นไดชัดวา มีระดับอุดมศึกษาของพระสงฆ 10 แหง จัดการศึกษาแบบอังกฤษ  มีหนวยงาน
รับผิดชอบการศึกษา  3 หนวย คือ 1) กรมการศึกษาพื้นฐานรับผิดชอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2) 
กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา ดูแลดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม และการฝกหัดครู มีทั้ง
เรียนเต็มเวลาและนอกเวลา 3) กรมอุดมศึกษา ทําหนาที่วางแผนนโยบายและดําเนินการดาน
อุดมศึกษาของประเทศ  นอกจากน้ียังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงที่ใชเวลาใน
การศึกษา 4-6 ป 
  กระบวนการเสริมสรางเครอืขายการศึกษา ดวยความจําเปน สมาชิก กิจกรรม ปฏิสัมพันธ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สนับสนุนสงเสริมเครือขายดวย การมีแผนการ -เคลื่อนไหว -ปรับปรุง –
เปลี่ยนแนวคิดบริหารจัดการและสรางทักษะ กําหนดคุณสมบัติผูบริหารเครือขายที่มีวิสัยทัศน จัดการ
งานดี มีอุปนิสสัยที่รับใชสังคม มีทฤษฎีบริหารเครือขายดวย 4M สรางโมเดลเครือขายดวยแผน
ยุทธศาสตรที่แยกเปน 3 ปจจัยหลัก คือ (1) ปจจัยนําเขาหลัก  (2) ปจจัยกระบวนการ  (3) ปจจัย
ผลิตผล ดํารงรักษาเครือขายโดยผูบริหารเครือขายที่มีวิสัยทัศน จัดการงานดี มีอุปนิสัย และเสริมสราง
เครือขายใหมีชีวิตดวยกิจกรรมตอเน่ือง และทายสุด มีการรักษาเครือขายดวย การจัดกิจกรรมรวมที่
ดําเนินอยางตอเน่ือง มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย กําหนดกลไกสรางระบบจูง
ใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ  ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา และมีการสรางผูนํารุน
ใหมอยางตอเน่ือง 

Keywords: – การจัดการศึกษา, เครือขายการศึกษา, กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษา,  
    ประเทศฟลิปปนส ประเทศเมียนมา   
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study to study multiple educational 
management of Philippines and Myanmar, to study educational network ฯ (3) to study 
the process of reinforce for educational network. It is quality research. Its main scope 
of area is De La Salle University including associated university, Philippines and 
Yangoon University including associated university, Myanmar. It is  study of data from 
documental information in the forms of enactment, developing planning, policy, 
regulation, law. The field data focuses on its directed area from selecting the area and 
case area as the network universities which are  relating with educational, cultural 
identity by seminar focus group and personal interview in 4 groups, namely :- 
administrators, teachers, students and participant network. Its research tools are 
interview form and notebook form. Its analysis is characterized by description.   

 Philippines, there is associate of educational management in main 2 parts, 
namely;- governmental and private associates. The main private is religious 
organization, i.e. Christianity. Out of this, it is foundation, community organization.  It is 
clearly seen that the private university is more than the governmental university in 
amount of 943, meanwhile the governmental university is only 100. The system of 
education in Philippines is formal and non-formal including voluntary. It is used the 
educational form of America. The policy of government is the management of 
education for all. The government pays the significance for vocation. The educational 
extension  from thought is School Based Management. The basic education is the 
yearly form in age of  3+6+4 with vocation, as compulsory and free for all. There is 
educational policy is extended in year old of K-12. The Upper high school is the 
learning form 4+2+3 for students. The ministry of education controls educational 
policies governing offices under these, namely;- the office of primary education region,  
technology and university.  The vision of government is  “education is tool for the 
development of human resource in sustainability”and named the center of education 
in ASEAN.  
 Myanmar, there is the associate of educational management in main parts, 
namely;- governmental and private associates. The private is the main roles in 
management, especially Buddhism administrating Dhamma School and Dhamma –
general education in law. The government approves this management. The primary 
education of Myanmar takes the yearly form in age of 5+4+2. The primary school is 
compulsory, the secondary school is voluntary and the primary and the secondary 
school are free cost. The kind of education is general and vocation. The degree of 
upper high school takes learning form of 4+6. In which, the private is the participant 
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of educational management as Buddhist organization. It  is clearly seen that there are 
10 religious universities being administrated by scholar Buddhist monks of Myanmar. 
The form of management in Myanmar is English. The office of educational 
administration is (1) the department of primary school for primary development of 
school, (2) the department of technology and agriculture for agricultures, trading and 
teaching training and (3) university department for development of policy and 
administration of university. Moreover, the institution of technology gives vocational 
education in learning year of 4-6.   
 The process of promotion for education network in 5 steps is (1) necessity 
(2)member (3) activity (4) relation (5) exchange and learning.  The support of network 
in 4 forms is (1) planning, (2) movement, (3) reforming and (4) new vision of 
administration and skill. The definition of network administrator by vision, good 
working and social service personality. There is the theory of network administration in 
4 Ms is (1) Man, (2) Money, (3) management and (4) material. To build network model  
with strategy divided 3 main factors is (1) input, (2) process and (3) output. Finally, to 
do network for sustainability in 6 steps is (1) continuing activity, (2) good relation, (3) 
to do motivation, (4) full media equipment, (5 ) helping and solution and (6) to find 
new generation of network in all time. 

Keywords: – management of education, network of education, process for reinforce 
of educational network, Philippines, Myanmar   

บทนํา  

 การศึกษาถือวาเปนเสาหน่ึงในสามเสาน้ี จะสามารถบริหารจัดการใหสัมฤทธ์ิไดในระดับ
อาเซียนดวยการประสานงานในรูปแบบของเครือขายการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางการเมอืง ที่ตองเตรียมการมาดวยการศึกษา วางรากฐานการพัฒนาต้ังแตระบบการศึกษาเมือ่
การศึกษาสอดคลองกันในระดับอาเซียนแลว  ในกลุมประชาคมอาเซียนน้ีก็จะพัฒนากาวหนาตอไป ไม
แพกลุมประเทศที่ต้ังเปน G7 หรือในรูปแบบสหภาพ  สหพันธของโลกตะวันตก โดยโมเดลจากพื้นที่
วิจัยตัวอยาง  คือ  ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา 
 การศึกษาเปนหน่ึงในวัตถุประสงคหลัก 7 ประการขอที่เกี่ยวของกับการศึกษาอาเซียน คือ 
การสงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาอาเซียน รองลงมาคือ การสงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันใน
การฝกอบรมและการวิจัย และรองลงมาอีกคือ การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนเสาที่ 3 แหงอาเซียนน้ี จะเห็นวา ประชาคมอาเซียนให
ความสําคัญดานการศึกษาไปพรอม ๆ กับการเมือง/ความมั่นคงและเศรษฐกิจดวย  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยอุดมการณ 3 สายงานหลักและถือเปนเสาหลักแหง
ประชาคมอาเซียน โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ของเสาแตละตน/ดาน ดังน้ี    
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 เสาที่ 1 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 เสาที่ 2 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC)   

 เสาที่ 3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)1   

 เสาที่ 3 น้ีแลเปนเสาประชาคมสงัคมในฐานะเปนเสาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาและศาสนา
ในฐานะวัฒนธรรม เปนเสาเตรียมการเพื่อรองรับการพฒันาประเทศในฐานะระดับอาเซียนและเปนการ
ตอรองระบบการคาขายกับประเทศตะวันตกตอไป 

วัตถุประสงค : (1)  เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศฟลิปปนสและเมียนมา           

(2) เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลปิปนสและเมียนมา  (3) เพื่อศึกษากระบวนการ
เสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลปิปนสและเมียนมา  

เครื่องมือและวิธดีําเนนิการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงวิธีการศึกษา 2 ภาค คือ   (1) การศึกษาในภาค
เอกสาร (Documentary Study) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก 
ทุติยภูมิ ไดแก เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงบทบาท ความสัมพันธทั้งในระดับผูบริหารการศึกษา ผูศึกษา/ องคกร/ศาสนาที่จัดการศึกษา 
รวมทั้งประเภทการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของประเทศฟลิปปนส และเมียนมาที่มี
เน้ือหาหลัก ๆ คือ -การจัดการศึกษา เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขายการศึกษา  
(2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) โดยลงพื้นที่ตรงจากการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาไดแก ประเทศ
ฟลิปปนส โดยมหาวิทยาลัยเด ลาซาล (De La Salle University) และประเทศเมียนมา โดย
มหาวิทยาลัยยางกุงและที่เกี่ยวของ คัดเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ไดแก  กลุมผูบริหาร 
อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขายโดยสนทนากลุมยอยและสัมภาษณรายบุคคลรวม 20 ทาน ใชวิธี
เผยแพรรายงานวิจัยแบบชุดความรู บทความวิจัย โปสเตอรทางวารสารที่มีฐาน TCI หรือเอกสารผาน
การคัดกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Proceeding) และเสนอรายงานบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (descriptive) 

 
1 พรศักดิ์ สุจริตรักษ, ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรูสู ประชาคม

อาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง, 2556,  หนา 11. 

                                                             

https://en.wikipedia.org/wiki/De_La_Salle_University
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ผลการศกึษา 

 จากการศึกษาการเสริมสรางเครอืขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน (AEC) ผูวิจัย 
สรปุผลการศึกษา ไดดังน้ี 
 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 
จากน้ันจึงสังเคราะหผลการศึกษารปูแบบที่ไดเพื่อจัดทําเปนกระบวนการเสริมสรางเครือขายประชาคม
อาเซียน โดยพบวา มีเปาหมายอยูที่กระบวนการเรียนรูรวมกัน มีองคความรูสรางเครือขายผานแผน
ยุทธศาสตรเครือขาย ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยไดนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยตามลําดับดังตอไปน้ี 

 ประเทศฟลิปปนสจัดการศึกษาตามแบบฉบับสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ฟลิปปนส ป 2530  มาตรา 14  วา “ โ รงเรียนควรสอนเรื่องของความรักชาติและเชื้อชาติ รัก
ความเปนมนุษยชาติ เคารพในสิทธิเสรีภาพ ซาบซึ้งในบทบาทของผูเสียสละเพื่อมนุษยชาติ ในดาน
ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐฟลิปปนส โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ยึดมั่นใน
คุณธรรมและคุณคาของจิตวิญญาณ พัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี”2

  พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติกรม
วัฒนธรรมการศึกษาและกีฬา (Department of Education, Culture and Sports - DECS) ถูก
เปลี่ยนเปนกรมศึกษาธิการ ทําหนาที่ควบคุมดูการศึกษาชาติ  มีภารกิจของการพัฒนาทําการให
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขารับการศึกษาได โดยกระจาย
อํานาจออกไป 4 ระดับ คือ “จากระดับรัฐ ไปสูระดับเขต สูระดับอําเภอ และสูระดับโรงเรียน”3  
 กรมศึกษาธิการ เปนหนวยงานภาครัฐข้ันพื้นฐานที่รับผดิชอบดานการศึกษาและการพัฒนา 
ดานอัตรากําลังของชาติ  การศึกษาของประเทศน้ีม ี“ระบบการศึกษาแบบ 6+4+2 ตาม โดยมีระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป จากอายุ 5-17 ป กําหนดหลักสูตรที่เปนทางการไว 4 ระดับ 
(รวมภาคพิเศษ) ดังน้ี 1) ระดับอนุบาล เปนหลักสูตรต้ังแต 1 ป ไปจนถึง 3 ป 2) ระดับประถมศึกษา  
เปนการศึกษาภาคบังคับมีหลักสูตร 6- 7 ป 3) ระดับมัธยมศึกษาตนและปลายหรืออาชีวศึกษา เปน
หลักสูตร 4 ป เปนการศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรู เพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย 4) ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8 ป (ข้ึนอยูบางสาขาวิชา)  ปริญญาโท 
2 ป ปริญญาเอก 3 ป  สาขาวิชาที่เปดสอนที่คลายคลึงกับสาขาวิชาที่เปดสอนในสหรัฐอเมริกา”4 หรือ
ในประเทศไทย  มีระบบการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีการบริหารศึกษาสถานศึกษา 3 ระดับ/

 
2 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี[ออนไลน] แหลงขอมูล ˃https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลิปปนส<  

(29 ธ.ค.60) 
 3 ธนวุฒิ แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ใน การ
จัดการการศกึษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อนิโดนเีซีย เวียดนาม พมา และ
ลาว: จีน อนิเดีย ญี่ปุน และนิวซแีลนด, หนา 35.   

 4 งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน, ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, (11 กันยายน 2558), หนา 13. 
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แบบ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับการศึกษาช้ันสูงและดานเทคนิคทําหนาที่จัดการอบรมฝมือแรงงานและ
การชีวศึกษา มีการบริหารวิชาการแบบโครงการ K to 12 มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนถึง 1,043 
แหง แยกเปนของรัฐบาล 100 แหง นอกน้ันเอกชน ที่สวนใหญต้ังข้ึนโดยมูลนิธิทางศาสนาคริสตบริหาร
จัดการโดยบาทหลวง/มิสซันนารี   

 ประเทศเมียนมา ในฐานะพื้นที่วิจัยตัวอยาง มีวิสัยทัศนการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา “มุง
สรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติช้ันนํา” สอดคลองกับนโยบายของ นางออง ซาน ซู จี วา 
“การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบาง
เพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา"5   มีระบบการศึกษา 3 แบบ คือ 
อิสระ บังคับและตามอัธยาศัย  จัดการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีระดับการศึกษา 5 ระดับ  มี
ชวงช้ันกับอายุ คือ   1) ระดับประถมศึกษา  5 ช้ัน อายุ  5-9 ป (อนุบาล  1  ป และประถม  4  ป)  2) 
มัธยมศึกษาตอนตน  4  ช้ัน อายุ 10-13 ป  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ช้ัน อายุ 14-15 ป  สวนอีก 
2 ระดับ คือ 1) อาชีวศึกษาใชเวลาเรียน  1- 3 ป   2) อุดมศึกษา 4 -6 ป”6  นอกจากน้ียังการศึกษา
อิสระที่รัฐบาลอุดหนุนการศึกษา ไมจํากัดอายุ/ ช้ันเรียน   โดยการบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการแยกเปน 6 หนวยงานในสังกัด คือ 1) สํานักงานอัตรากําลังคน  2) สํานักงาน
อุดมศึกษา -ในสวนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงความรับผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  
(Departments of Higher Education ) ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper 
Myanmar) ต้ังอยูที่มันดาเลยและภาคใตของประเทศ (lower Myanmar) ต้ังอยูที่ยางกุง  3) 
สํานักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic Education) 4) สํานักงานคณะกรรมการภาษา
เมียนมา 5) สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา 6) สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา  

 เครือขายการศึกษาอาเซียน มีความจําเปนหรือสําคัญมากในฐานะกลุมประเทศอาเซียน 
เพราะเปนเครื่องมือติดตอประสานงานตามภาระหนาที่ในชองทางที่จะใหงานน้ันบรรลุเปาหมายแหง
นโยบายระดับอาเซียน ซึ่งหนวยงานเครือขายน้ีพัฒนาการมาจากเครือขายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติตอมา
มีความจําเปนมากจึงมีเครือขายโดยการต้ังข้ึน มีประเภทเครือขายของภาครัฐและเอกชน โดยเครือขาย
ของรัฐจะมีบริหารตามแนวด่ิงซึ่งสั่งการลงมาสูภาคปฏิบัติมีขอดีคือมั่นคง แข็งแรง เปนระบบที่แนนอน 
อายุเครือขายยาวเพราะข้ึนทะเบียนเปนทางการ มีขอเสียคือ อาจจะลาชา สวนภาคเอกชนน้ันจะ
บริหารจัดการแนวราบ มีขอดีคือรวดเร็ว ตัดสินใจงาย ข้ันตอนนอย  สวนขอเสียคือ เปลี่ยนแปลงงาย 
ไมคอยมั่นคง อายุเครือขายสั้น มีลักษณะเปนเครือขายพื้นที่หรือลุมนํ้าหและเครือขายรายประเด็นหรือ
เชิงสังคมที่ตองทํางานประสานรวมกันโดยการขับเคลื่อนดวยกิจกรรม มีองคประกอบของเครือขาย คือ 
1) การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)  2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common 
vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 5) มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน 

 
5เมียนมารลงทุนหลายแสนลานบาทฟนฟูระบบการศึกษาที่เคยดีเลิศอันดับตนๆ ของเอเชีย[ออนไลน] 

แหลงขอมูล<https://www.voathai.com/a/myanmar-education-ro/3817989.html<(26 ธ.ค.60) 

 
6

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา(กรกนกการพิมพ), หนา 65-66. 
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(complementary relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธกัน
ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  
 

  ภาคี การจัดการศึกษาในเมยีนมา นอกจากจัดการศึกษาที่กํากับนโยบายและกระทรวงที่
รับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้งการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเน้ือหาทางธรรมะ น่ันก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการที่หลากหลายโดยเมียนมาในฐานะเปน
เมืองพระพุทธศาสนาที่มีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนสที่มี
ประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ –
สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาล)ี   
 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ 
 เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยสงฆไทยทั้ง 2 แหงที่มีการบริหารจัดการแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 

ผูบริหารสงูสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒคุิณสมบัติเพียงพอ แตก็องิอาศัยภาครัฐที่

ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการกํากับ

ของรัฐ (กึง่รัฐ+เอกชน) มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ไดแก 

 1. Pali University, Yangon 

 2. International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon 

 3. Sitagu International Buddhist Academy (SIBA) Sagaing Hill, Myanmar  

 4. State Pariyatti Sasana University, Mandalay 

 5. International Buddhist Education Center,Sagaing 

 6. Buddhist University, Yangon 

 7. Buddhist Universtiy, Mandalay Sitagu (SIBA) 

 8. International Buddhist University (SSBU) 
 9. Mon State Buddhist University 

 10. Sariputta College
7
 

 เครือขายมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน มีกําเนิดข้ึนโดยวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  
1) สงเสริมความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค  2) พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค 3) สงเสริมการเผยแพรขอมูลสารสนเทศระหวาง
ชุมชนนักวิชาการอาเซียน นับแตกอต้ังอาเซียนเปนทางการมามีภาระงานในรูปแบบเครือขายแลว 4 
กลุมใหญ ๆ  คือ 1) สงเสริมโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 2) เสริมสรางความรูสึกในอัตลักษณ
ของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน 3) สงเสริมการยอมรับในคุณวุฒิวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4) สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสรางเครือขายขอมูลสาสนเทศ
ในกิจกรรมที่อยูในลําดับความสําคัญเพื่อบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพื่อการบูรณาการอยางใกลชิด

 
7ศนูยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปริ้นติ้ง, 

2561), หนา 98-100. 
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ในดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นวาประเทศอาเซียนจะรวมมือกัน
กําหนดใหมหาวิทยาลัยในประเทศของตนเขาเปนตัวแทนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดัง
ประเทศกลุมตัวอยางการวิจัย คือ ประเทศฟลิปปนส ไดแกมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส 
มหาวิทยาลัย (เอกชน) เดลาซาล มหาวิทยาลัยอะตีนิวเด มนิลา สวนประเทศเมียนมา ไดแก 
มหาวิทยาลัยยางกุง มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรยางกุง  
 ความอยูรอดของเครือขาย เปนการตออายุเครือขายไดดวยกิจกรรมของเครอืขาย ซึ่ง
กิจกรรมน้ีกําหนดเปนรายประเด็นที่สอดคลองกับภาระงานแตละพื้นทีเ่ครือขาย คือถาเครือขายมี
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวตอเน่ือง เครอืขายเชิงพื้นที่ก็มีอยูได หาไมแลวก็จะถูกยุบรวมหรอืเปลี่ยนไปใน
รูปแบบอื่น และเครือขายน้ันจะอยูรอดตอไปไดที่สําคัญคือ มีผูบรหิารเครือขายดวย โดยภาครัฐ เชน
องคลดภาวะโลกรอน  เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย  เครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร
การศึกษาระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา  หรือในลักษณะทูตวัฒนธรรม เปนตน  
ภาคเอกชน/ชุมชน เชน เครือขายกลุมฮกัเมอืงนานทีเ่ริม่ตนโดยพระสงฆปจจบุันพฒันาการไประดับ
นานาชาติ เครือขายสุนัขเฝาบาน (Watch Dog) ภาคองคกร เชน เครื่องขายสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
เด็กเยาวชนและครอบครัว เครอืขายปองกันทารุณกรรมสตัว เปนตน และยังมีเครือขายธุรกจิใน
รูปแบบสมาคม เชน หอการคาระดับจงัหวัด เครือขายรายประเด็นสินคา เชน เครือขาย 
ยางพารา มันสําปะหลงั สิ่งทอ เปนตน  
 กระบวนการสรางเครือขาย  เมื่อเทียบดูกับนโยบายการศึกษาชาติทุกฉบับของทุก
หนวยงานแลวจะเห็นวาเปนลักษณะเดียวกันในการสราง น่ันคือยุทธศาสตร ประกอบดวยสวนหนา  มี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สวนกลาง คือตัวยุทธศาสตร สวนหลัง คือ กลยุทธ มาตรการ/โครงการ มี
การดําเนินงานตามกระบวนการ ดังน้ี 1) เริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร ดวยการสรางวิสัยทัศน 
พันธกิจ กําหนดกลยุทธ กําหนดมาตรการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม 2) มีความเคลื่อนไหวดวย
การทํางานอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํากิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 3) ปรับปรุง
เครือขายใหทันโลกทันเหตุการณไปพรอม ๆ กับขยายเครือขายใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท หรือถ่ิน
ทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ สุเหรา ดวยวิธีการวิจัยเชิงพื้นที่และรายประเด็น 4) ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศนแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติการทุกระดับ กระตุนใหมีแรงผลักดันขับเคลื่อนทํางานใหบรรลุ
เปาหมายอยูเสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทําดวยมือ (Manual working) สูการทํางานสมัยใหม ดวยโลก
ดิจิตอล (Digital Working) สรางจูงใจ (passion) ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีโลกทัศน
กวางไกลดวยการทําขอตกลง (MOU) รวมกันดานศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ One 
Belt One Road บนเสนทางสายไหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ดังแผนผัง ดังน้ี 
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แผนผัง แสดงกระบวนการสรางเครือขาย 

 เครือขายน้ีเมื่อสรางไดแลว ตองคงสภาพใหไดและมีกลไกทํางานอยูเสมอดวยการ (1) 
เช่ือมโยงในภาระงานที่ดําเนินการอยู  (2) ประเมินความพรอมของเครือขาย  (3) ดําเนินงานปฏิบัติการ
ดวยเครือขาย  (4) ตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย สําหรับเครือขายอาเซียนแลว ตอง
ครอบคลุมการสงเสริมความรวมมือของเสาประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนน้ี ได 5 ดาน คือ  (1) ดาน
สังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถ่ินทุระกันดาร และสงเสริมการมี
สวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ในสังคม  (2) ดานการฝกอบรม รวมถึงการศึกษาระหวางบุคลากร
สถานศึกษาที่เปนเครือขายเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงาน และการ
คุมครองทางสังคม (3) ดานการสงเสริมสาธารณสุข การปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส 
และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (4) ดานการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม (5) ดานการสงเสรมิ
การปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาคอาเซียน เครือขายรายประเด็นที่เปน
รูปธรรมที่ดําเนินการอยูสถาบันอุดมศึกษาคือ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ปราชญทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงานกันอยูเปนประจําตามที่บันทึกความทรง MOU ไวน้ัน 

 การบริหารจัดการเครอืขาย เปนการขับเคลื่อนภาระงานใหมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่
พึงประสงค ดังน้ัน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีอุดมการณ มีความจริงจังดวยการใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่คูสนทนาไดกลาวมา   ตองมีการบริหารจัดการเครือขายตองคํานึงถึงเงื่อนไข 2 ประการ
สําคัญ คือ  การคํานึงถึงสภาพของเครือขายวาอยูในชวงใดของวงจรชีวิต  การนําแนวทางตาง ๆ ไปใช
ควรพิจารณาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการของเครือขายตามลักเครือขายภาครัฐและเอกชน 
ผูบริหารเครือขายภาครัฐตองมีคุณลักษณะ  คือ (1) วัตถุประสงคหลัก (2) สรางเครือขายทํางาน (3) 
การพึ่งพา (4) อาสาสมัคร/บุคลากร (5) ความสัมพันธของเครือขาย/ความเช่ือมโยงกับสวนงานอื่น ๆ  
(6) ความย่ังยืนทางนิตินัย มีความเดนบริหารเครือขาย คือ (1) มีความยืดหยุน (2) มีนวัตกรรม (3) มี
ความเช่ียวชาญ (4) มี ความรวดเร็วดวยเครื่องมือทางการ  การขับเคลื่อนเครือขายตองผูบริหารและ

̇̇*ตกปลานอกบาน ประสานสิบทิศ ผูกมิตร

ทั่วหลา บรหิารปญญา สาลกิาปอนเหย่ือ 
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เจาหนาที่แผนกตาง ๆ โดยหลัก ๆ คือ ประธาน/CEO รองประธาน แผนกงานฯ เลขานุการ โดยมี
เครื่องมือของเครือขาย ไดแก (1) ธรรมชาติการสื่อสารไดแกภาษา (2) เครื่องมือสื่อสาร เ ช่ือ 
อินเตอรเนต โทรศัพท ฯ จัดหมายขาว เอกสารสารสนเทศ  มีวิธีการสื่อสารกับเครือขายทางตรง ตาม
แบบการสื่อสารดวยวิธีการออนไลน ทางไปรษณีย การขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  สามารถวัด
ความฤทธ์ิผล (KPI) ไดดวย คือ (1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี  (3) มี
กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5)  มีการไหลเวียนขอมูลขาวสาร
อยางตอเน่ือง (6) มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทํางานเครือขาย 7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน (เพื่อจัดทํา
แผนปตอไป)  
 ผูบริหารเครือขาย สอดคลองกับหลักการของผูคาขายตามที่ปรากฏในปาณิกสูตร วา ใครที่
จะเปนพอคาที่ดี มีกําไร ไมเหน่ือยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1) มีตาดี (จักขุมา) คือมี
วิสัยทัศน มองกาลไกล มีอุดมการณ มีเปาหมาย  (2) มีธุรกิจดี (วิธุระ) คือ จัดการงานดี มีการประเมิน 
ยืดหยุน ติดตอ ติดตามประเมินผล   (3) เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)  คือ มี
บุคลิกภาพที่ภายนอกภายในที่มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผูรวมงาน งดเวนการดูหมิ่นดูแคลนดวย
ฐานะการเงิน สถานะทางกําเนิด หรือสีผิวรวมถึงหนาที่และอาชีพ ยึดมั่นอยูเสมอในพุทธพจน สังคห
วัตถุ 4 ไดแก ทาน การให ปยวาจา พูดดี ใหเกียรติ อัตถจริยา วางตนใหเหมาะสมกับหนา  สมานัตต
ตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย ดวยคําสาลิกาปอนเหย่ือที่วา  “โอบออมอารี  วจีไพเราะ สงเคราะห
ปวงชน วางตนพอดี”  ทําใหครบในการครองคน ครองงาน แลวก็ประสบผลสําเร็จในสามเน้ือหาน้ีวา 
การจัดการศึกษา  เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขายการศึกษา ตามแผนผังสรุปเน้ือหา
ขางลางน้ี  

 
 

แผนผัง แสดงหนาที่ของสามเสาอาเซียน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในน้ี  มีขอคนพบที่นาสนใจผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

 เครือขาย ตามคํานิยามของพระมหาสุทติย อาภากโร วา ความสัมพันธในสังคมมนุษยทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม  กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย8  สอดคลองกับ
ความหมายทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ใหความหมายวา  การรวมมือระหวาง
ปจเจกบุคคล กลุม องคการประเภทเดียวกัน หรือเปนเครือขายเช่ือมโยงระหวางกลุมองคการตาง
ประเภทกัน ซึง่มีหลายระดับต้ังแตการเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก การเช่ือมโยงระหวางปจเจก
กับกลุม การเช่ือมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดยดําเนินงานภายใตเปาหมายและวิธีการทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ เครือขายมีลักษณะเวที  องคกร สื่อสาร สมาชิก สถานที่ มีเครือขายที่เปนเชิงพื้นที่  
เครือขายสังคม เครือขายตามโครงสราง หรือเครือขายประเภทติดตอสาร  เครือขายประเภท
แลกเปลี่ยน เครือขายประเภทความสัมพันธในการอยูรวมกับชุมชนทองถ่ิน ประชาชน ครือขายที่เรียก
กันตามอํานาจหนาที่ คือ เครือขายประเภทภาครัฐ  เครือขายประเภทภาคเอกชน/ประชาชน เครือขาย
ประเภทองคกรพัฒนาชุมชน เครือขายประเภทภาคธุรกิจ การบริหารเครือขายภาครัฐแนวคิด ขอดี 
มั่นคง  ขอเสียชา การบริหารเครือขายภาคเอกชนแนวราบ ขอดีรวดเร็ว ขอเสียออนแอ 

 ความสําคัญของเครือขายการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาน้ัน มีความจําเปนมาก ตามแนวคิด
ของนายดิเรก ฟนเขียววา การสรางระบบเครือขาย (Network) กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศจะชวยเพิ่มทรัพยากรดานวิทยาการความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เปนที่มาของการเรียนรู
รวมกันใชทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีรวมกัน เปนที่มาของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการพัฒนา
คณาจารย  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 ทุกเครือขายมีแนวคิดการเสริมสรางเครือขายมีองคประกอบหลักอยูวา รับรูและมองมุมที่
เหมือนกัน มีทัศนรวมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนใน
เครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน มี
ลักษณะกิจกรรมระยะยาว สรางความมั่นคงใหแกเครือขายดวยการกําหนดยุทธศาสตร มีกระบวนการ
สรางดวยปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจยัการผลิตผล กิจกรรมที่ตามมามีบันทึกความเขาใจ 
(MOU)  มีการบริหารเครือขายที่ดี ใจกวาง ยอมรับในจุดรวมและจุดตางของลักษณะเครือขาย 
ผูบริหารเครือขายมีคุณสมบัติตามแนวคิด ทฤษฏีในปาปณิกสูตร วา จักขุมา มีจักษุ คือ วิสัยทัศนดี วิธุ
โร คือจัดการงานดี อุปนิสสยสัมปนโน คือ มีอุปนิสัยกวาง บริหารคน เงิน งานดี มีกระบวนการจัดการ
ตามแนวคิด ทฤษฎีของสมิธ บุญชุติมา วา  1) สํารวจความสนใจ 2) ประชุมกลุมหรือเริ่มตนเครือขาย  
ข้ันตอนที่ 3) กําหนดวัตถุประสงครวมกัน 4) ทดลองทํากิจกรรมรวมกัน  5) สรางความชัดเจนของงาน
ที่สมาชิกเครือขายทํารวมกัน  6) พัฒนาเปนองคกร โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเครือขาย 7) 

 
8 พระมหาสุทิตย อาภากโร,  เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการสรางเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข, 2547), หนา 6. 
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จัดการองคกรเครือขายดวยตนเอง มีองคประกอบเครือขายที่ดีตามแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ

ศักด์ิวา 1) การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 
(common vision)  3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 4) 
การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 5) มีการเสริมสรางซึ่งกัน
และกัน (complementary relationship)  6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 
7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  มีระดับการสวนรวมเครือขาย ตามแนวคิดของ 
ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง และ ผอ.สมบูรณ สุวรรณราช  5 ระดับ คือ   1) ระดับการมีสวนรวมในระดับให
ขอมูลขาวสาร (To Inform)  2) ระดับการมีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 3) 
ระดับการมีสวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท (To role ) 4) ระดับการมีสวนรวมในระดับสรางความ
รวมมือ (To Collaborate) 5) ระดับการมีสวนรวมในระดับใหเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) 
มีการประยุกตใชการเสริมสรางเครือขายเปนระยะดวยการวางแผน  (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing)  บังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) 
ควบคุมงาน (Controlling)   มีการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสือ่สารที่คลองตัว อื้อตอการ
ปฏิบัติหนาที่การงานน้ัน ๆ เชนความสัมฤทธ์ิผลเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network – AUN) เมื่อ พฤศจิกายน 2538 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 มี
เปาหมายที่จะสรางอัตลักษณอาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของ
เครือขายมหาวิทยาลัยตัวแทนน้ี 

 ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส 

 ค.ศ. 1571 ฟลิปปนส ฟลิปปนสไดรับอิทธิพลการศึกษาจากสเปน ดําเนินการศึกษาโดย
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาที่มีบทบาทจัดวางระบบการศึกษาใหแก
ฟลิปปนส   ค.ศ.1863  เรียกวา กฎหมายการศึกษา (Educational Decree) โดยเนนใหการศึกษา มี
ระบบ มีมาตรฐาน และกอต้ังเรียนโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนตามปจจัยอํานวยความสะดอกคือที่ดินที่
มากมาย  ค.ศ. 1571-1898 ตกเปนอาณานิคมของอเมริกา ทําใหการระบบการศึกษาแบบสเปน
เปลี่ยนไปเปนระบบอเมริกา (Americanization) มีการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนแทนการใชภาษา
ทองถ่ิน  ดานนโยบายการจัดการศึกษา  รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  ตามมาตรา 14 ระบุวา 
“ โรงเรียนควรสอนเรื ่องของความรักชาติและเชื้อชาติรักความเปนมนุษยชาติเคารพในสิทธิ
เสรีภาพซาบซึ้งในบทบาทของผูเสียสละเพื่อมนุษยชาติ   ในดานประวัติศาสตรของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาที่ของพลเมืองยึดมั่นในคุณธรรมและคุณคาของจิต
วิญญาณพัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง  กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคอยางเปน
วิทยาศาสตรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี ป 2556  สมัยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งหมด จะเปนระบบ K-12    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดหนาที่
หลักของสํานักงานในพื้นที่ตางๆ คือการประกันคุณภาพ บริหารโรงเรียนเปนฐาน (School  Based 

Management-SBM)  โดยกระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ  รัฐบาล →เขตการศึกษา →อําเภอ 

→ โรงเรียน บริหารโรงเรียนโดยมีสวนรวมที่มีแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศาสนา ศิษยเกา 
เปนตน  
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 หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษา ซึ่งถือเปนภาคีหนวยงานที่จัดการศึกษาประเทศ

ฟลิปปนส โดยหลัก ๆ คือ กรมศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐขั้นพื้นฐานที รับผิดชอบดาน

การศึกษาและการพัฒนาด า น อัตรากําลังของชาติ มีภารกิจของการพัฒนาทําการใหการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขารับการศึกษาไดมีการจัดต้ังมูลนิธิ

สําหรับการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อใหทุกคนไดรับการบริการไดทั่วไปอยางดี 

 นอกจากนี้ มีภาคเอกชนรวมเปนภาคีจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 943 

แหง  ขณะที่อุดมศึกษาของรัฐบาลเพียง 100 แหง  องคกรเอกชนหลัก ๆ ไดแก องคกรศาสนา

คริสต  เชน ต้ังมหาวิทยาลัยเด ซา ชเล (De La Salle University) หรือ มหาวิทยาลัยอดัมสัน 

(Adamson University)  

 ระบบ/ระดับการจัดการศกึษาตามหลักสตูร ฟลปิปนส 

 ประเทศฟลปิปนสจดัการศึกษาแบบเปนทางการหรอืในระบบ และนอกระบบ และ
การศึกษาแบบอสิระ (ตามอัธยาศัย)  ระบบการศึกษาแบบเปนทางการระดับพื้นฐานของฟลิปปนสเปน
ระบบตามสูตร 6+4+2 โดยม ีระบบการศ ึกษาภาคบ ังค ับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป ีจากอาย  ุ5-17 ป ีกําหนด
หลักสูตรที่เปนทางการไว 4 ระดับ (ไมนับรวมระดับอนุบาลที่เรียกวาการศึกษาเดยแคร คือเด็กกอน
เกณฑหรือวัย สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและการพฒันา) ดังน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 6- 7 ป ฟรีคาเรียน 
 2. ระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 4 ป ฟรีคาเลาเรียน เปน

การศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมคีวามรู เพื่อการศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผานการทดสอบ
ดวยขอสอบระดับชาติ (National Career Assessment Examination –NCAE)   

 3. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education) ใชเวลา 2-3 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ  
ฟรีคาเลาเรียน จัดการศึกษาโดยนักการพัฒนาทกัษะและเทคนิค ทําหนาที่ฝกอบรม พัฒนาอาชีพแก
เยาวชนบุคคลที่ไมไดเขาเรียนและผูใหญที่วางงาน  การศึกษาประเภทน้ี เปนภาคบังคับ 2 ป นาจะ
จัดอยูในระดับมัธยมศึกษา แตไมใชระอับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาประเภทน้ีจะตองเรียนตาม
ภาคบังคับ แตสามารถเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาได อายุสวนใหญจะประมาณ 16 ป 

  ลักษณะเดียวกันน้ี คือ การศึกษาดานเทคนิค  บริหารโดยเจาหนาที่ดานการพัฒนาทักษะ
และการศึกษาดานเทคนิคซึ่งยังมีหนาที่ปฐมนิเทศ ใหการฝกอบรมและการพัฒนาดานทักษะอาชีพแก
เยาวชนที่ไมไดเขาเรียนใน โรงเรียนและผูใหญที่วางงาน   

 4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ใชสูตร 4-2-3 ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8  
ป (ข้ึนอยูกับสาขาที่เรียน) ปริญญาโท ใชเวลา 2 ป ปริญญาเอก ใชเวลา 3 ป  ระดับปริญญาตรี สวน
ใหญอายุประมาณ 16 ป (แสดงวาระดับอาชีพน้ันบังคับ แตจะเรียนระดับอุดมศึกษาได) และสาขาวิชา
ที่เปดสอนที่คลายคลึงกับสาขาวิชาที่เปดสอนใน สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย ในระดับน้ีเปน
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ระดับที่อนุญาตใหชาวตางชาติไปศึกษาไดระดับอุดมศึกษาน้ีมี 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยของรัฐและ
ของเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีจํานวน 100 กวาแหงแตนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาได
จํานวน 90 แหง สําหรับขาราชการที่ประสงคจะลาไปศึกษาตอที่สาธารณรัฐฟลิปปนส ก.พ.อนุญาตให
ไปศึกษาไดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ  

การจัดระบบภาคการศึกษา ประเทศฟลปิปนส มีระบบภาคการศึกษา 2  แบบ คือ  

 1. แบบ Semester ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม (5 เดือน) ภาคการศึกษาที่ 2 
พฤศจิกายน - มีนาคม (5 เดือน) ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม (2 เดือน) (เหมือนของประเทศ
ไทย มจร.)   

 2. แบบ Trimester  ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม ภาคการศึกษาที่ 2 กันยายน 
– ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 3 มกราคม – เมษายน ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม 

 คุณสมบัติของครูในสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของผูสอนน้ัน จะสอดคลองกับวิสัยทัศนของการศึกษา  รัฐบาลฟลิปปนส โดย
กรมศึกษาธิการข้ันพื้นฐานตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาครุศาสตร 
หรือสาขาอื่น ๆ แตตองมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับสอนแตละ
ระดับ กลาวคือ ถาสอนระดับประถมศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานประถมศึกษา ทั้ง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน เมื่อเทียบดูแลวจะเห็นวา หลักสูตรสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเริ่มใช 
ต้ังแตป 2545 และ 2546 จะใหความสําคัญตอการศึกษาระดับประถมมาก  

 ผูสอน ถาระดับมัธยมศึกษา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีดานการมัธยมศึกษาพรอมวิชาเอก
และวิชาโทเฉพาะดานในวิชาระดับมัธยมศึกษา ทั้งสองระดับตองสําเร็จจากสถาบันฝกหดัครูที่ไดรับการ
รับรอง สําหรับการสอนในระดับวิทยาลยัหรือ มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาโทในสาขาที่
มีความเช่ียวชาญเฉพาะและคุณวุฒิปริญญา เอกสําหรับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครูตองมีคุณสมบัติอายุระหวาง 18-45 ป สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับมัธยมศึกษาดาน
สุขภาพ กายภาพ และตองผานการอบรมจากกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไมนอยกวา 2 ป  

 การจัดการศึกษา  ประเทศเมียนมา  

 รัฐบาลเมียนมามีแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ปการศึกษา ถึง ค.ศ. 2021 โดยปรับปรุงการ
เรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุกกลุมในสังคม ต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  
มาตรการที่อยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพิ่มจํานวนปสําหรับการศึกษาพื้นฐานอีกสองปเปนทั้งหมด 13 
ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม การใหความสําคัญหลักตอการเรยีนรูของเด็ก แผนปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐซึ่งถูกเปดเผยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางประเทศ หลังจากใช
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เวลาศึกษาเตรียมงานเปนเวลาสามป  นางออง ซาน ซูจี กลาววา "การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวย
การศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบางเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จตอแผน
ยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา 

              ระบบ/ระดับการจัดการศึกษา ประเทศเมียนมา 

 ระบบการศึกษาประเทศเมียนมามีหลักสูตรการศ ึกษาเป ็นระบบ 5+4+2 โดยแยกเปน 5 
ระดับ/ชวงช้ัน 2 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน  ประกอบดวย (1) ระดับประถมศึกษา  5  ป (บงัคับ)   
(2) มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป  ระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวย  
(1) อาชีวศึกษา  1- 3 ป  (2) อุดมศึกษา 4 -6 ป  

 จากความขางตน  รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาคือใหการศึกษาฟรีใน 2 ระดับ (ตามคําอธิบาย

ในบทความระบบการศึกษาในประเทศอาเซยีน) คือ   

1.ระดับปฐมว ัย (Primary) ระด ับประถมศ ึกษาในเมียนมาใช เวลาเร ียน 5 ป ี เด็กจะเร ิ่มเข า

เร ียนเม ื่ออาย ุ 5 ป ี ระด ับน ี้เป ็นการศ ึกษาภาคบ ังค ับ (compulsory) ในเกรด 1 ซ ึ่งเป ็นการศ ึกษาระด ับ

ช ั้นต นของน ักเร ียนท ี่สามารถเข าส ูระบบการศ ึกษา (ใหการศึกษาฟรี) 

2. ระด ับม ัธยมศ ึกษา (Secondary) สมัครใจ/อสิระ 

 2.1 ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น (Lower-Secondary) เป ็นช วงการศ ึกษาท ี่ส ูงข ึ้นมา

จากการศ ึกษาปฐมว ัยระยะเวลาเร ียน 4 ป ีช วงอาย ุน ักเร ียนอย ูระหว าง 10-13 ป ี  (ใหการศึกษาฟรี/

สมัครใจ) 

 2.2 ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper-Secondary) ระยะเวลาเร ียน 2 ป ี ช วงอาย ุ

น ักเร ียนจะอย ูระหว าง 14-15 ป ี (มีคาธรรมเนียมการศึกษา/สมัครใจ) 

3. ระด ับอาช ีวศ ึกษา (Vocational  Education) การศ ึกษาในระด ับน ี้ใช เวลา 1-3 ป ี  
ภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชวงอายุ 16-17 ป 

 4. ระด ับอ ุดมศ ึกษา (Higher Education) ระบบการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาใช เวลา 4-6 ป ี  
ชวงอายุ 18 ปเปนตนไป (ไมจํากัด)  

5. การศึกษาอิสระ/เลือกศึกษา (voluntary Education) 

  ระบบการศึกษาอาสาอิสระ/การเลือกศึกษา  (Voluntary) คือ รัฐบาลเมียนมาได
ต้ังเปาหมายที่จะใหมีโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน  กรมการเทคโนโลยีเกษตรและ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  
การประมง  คหกรรมและการฝกหัดครูทางดานชางเทคนิค  การเรียน-การสอนมีท ั้งเต็มเวลาและนอก
เวลามีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะส ั้นเพ ื่อรองร ับความต องการของตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐก ิจ
และส ังคมของเมียนมาท ี่ก ําล ังเปล ี่ยนแปลง 

 ประเทศเมียนมา  กํากับนโยบายการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานแยกยอย 
บรหิารการศึกษาไว ดังน้ี 
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 1. กรมการศึกษาพื้นฐานของเมียนมา  
 2. กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา  
  3. กรมอุดมศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมา มีหนวยงานรบัผิดชอบการ
บรหิารการศึกษาของประเทศ มี 6 หนวยงานในสังกัด คือ 

 1. สํานักงานอัตรากําลงัคน (Office Staff) 
 2. สํานักงานอุดมศึกษา (Department of Higher Education)  -ในสวนของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแบงความรบัผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher Education) 

ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper Myanmar) ต้ังอยูทีม่ัณฑะเลยและภาคใตของ

ประเทศ (lower Myanmar) ต้ังอยูที่ยางกุง  
 3. สํานักงานการศึกษาพื้นฐาน (Department of Basic Education) 
 4. สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (Department of Myanmar Language 
Commission) 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา (Department of Myanmar Board of 
Examinations) 
 6. สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา (Myanmar Education Research Bureau) 

  
 ภาคีการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เมียนมา 
 การจัดการศึกษาในเมียนมา นอกจากจัดการศึกษาที่กํากับนโยบายและกระทรวงที่
รับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้งการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเน้ือหาทางธรรมะ น่ันก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการที่หลากหลายโดยเมียนมาในฐานะเปน
เมืองพระพุทธศาสนาที่มีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนสที่มี
ประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแด  -สอบสวนกลาง/ปฐมเปย –สอบธรรมจริยช้ันพิเศษ –
สอบปฎกธร –มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาล)ี   
 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก -สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ 
 ในฐานะที่ประเทศเมียนมาถือพระพุทธศาสนาเปนหลักของชาติ โดยมีชาวพุทธ 90% วัด 

45,000 แหง พระสงฆสามเณร 500,000 รูป จึงการบรหิารจัดการศึกษาแบบเอกชนโดยคณะสงฆ 

ผูบริหารสงูสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆที่มีคุณวุฒคุิณสมบัติเพียงพอ แตก็องิอาศัยภาครัฐที่

ผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆน้ีตกอยูในฐานะมหาวิทยาลัยการกํากับ

ของรัฐ (กึง่รัฐ+เอกชน) 10 แหงตามทีก่ลาวมา  

 หนวยงานบริหารอุดมศึกษา เมียนมา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาทีบ่รหิารจัดการ
การศึกษาโดยตรง มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ข้ึนตรงกบักระทรวงน้ี จํานวน 58 แหง สวนมหาวิทยาลัยที่
อยูในการกํากบัดูแลโดยกระทรวงอื่น จํานวน 47 แหง  ไดแก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเกี่ยวกบั
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การแพทยและการสาธารณสุขอื่นๆ  กระทรวงเกษตรและการชลประทาน รบัผิดชอบสถานบัน
เกษตรกรรม กระทรวงกลาโหม รบัผิดชอบดูแลวิทยาลัยปองกันประเทศ กระทรวงการปาไม ดูแล
กิจการสถาบันไม รวมถึงมหาวิทยาลัยพฒันาเผาชนตาง ๆ 

 ประเทศเมียนมา มีหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา โดยรฐับาลออกขอกําหนดเปน
นโยบายการศึกษาผานวิสัยทัศน (vision) วา มุงสรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติช้ันนํา (To 
strive towards the emergence of a leading National Research University) มี พันธกิจ 
(Mission)   1) สงเสริมพื้นฐานการสอนที่มีคุณภาพอยางมจีริยธรรม มืออาชีพและมหีลกัการ  2) 
ฝกฝนและพฒันาคนรุนใหมใหเปนนักวิชาการและมืออาชีพ 3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ดีใหสามารถ
จัดการที่แข็งแกรงเพือ่ความกาวหนาของงานวิชาการและการวิจัย 4) นําผลการวิจัยเพื่อประยุกตใชให
เกิดประโยชนสงูสุดแกสังคม 5) เพิ่มภาระงานทํางานรวมกันกับประชาคมทั่วโลกเพือ่ตอบสนองความ
ตองการที่เปลี่ยนไปของสงัคมที่ตนอาศัยอยู  6) สนับสนุนการพฒันาความรูเพื่อประโยชนของผูมีสวนได
ในพื้นที่และในชาติ 
 กระบวนการเสรมิสรางเครือขายการศึกษาประชาคมอาเซยีนไดเสนอไวเปนโมเดลการสราง
เครือขายปจจัย 3 หลัก ไดแก ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลิตผล มีกระบวนการจัด
การศึกษาเริ่มจาก นโยบาย กระจายอํานาจ มาตรฐานการศึกษา สงเสริมวิชาชีพ ระดมทรัพยากร มี
สวนรวม กําหนดใหมีสวนรวมบริหาร วิชาการ บุคลากร งบประมาณ มีแนวการประยุกตใชการจัด
การศึกษา คือแผนยุทธศาสตร มาตรฐานความรู 5 ดาน การวัดเมินผล ถือรูปแบบการจัดการศึกษา
ประชาคมอาเซียนโดย 3 ปจจัยหลัก มีพหุภาคีการจัดการโดยหนวยงานของรัฐหลายกระทรวง  
หนวยงานเอกชน องคกรมูลนิธิ องคกรศาสนา 

ขอเสนอแนะ  

 ภายหลังไดสรุปผลการวิจัยแลว ผู วิจัย จึงใครขอเสนอแนะเชิงในการนําไปใชและ
ขอเสนอแนะทําวิจัยตอยอดครั้งตอไป  ดังน้ี 

 1) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ัวไป / นําไปใช 

 ภายหลังจากการดําเนินการวิจัยเรื่องน้ีมาครบถวนกระบวนความแลว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะแนะนําการใชตามเน้ือหาการจัดการศึกษา เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขาย สําหรับ
หนวยงานการศึกษา องคการสวนทองถ่ิน ศาสนาศึกษา หรือสวนบุคคลผูสนใจทั่วไป ดังน้ี 

 (1) การจัดการศึกษา  ซึ่งการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับอาเซียนน้ัน ตองยึดหลักสูตร
การศึกษาเปนสวนสําคัญ เพราะหลักสูตรน้ันคือหัวใจ เปนเครื่องจักรที่หลอหลอมใหผูเรียนออกมาใน
รูปแบบใด เปนดัชนีบงช้ีจากหลักสูตร เมื่อเปนดังน้ี การกําหนดหลักสูตรจะมุงเนนนํ้าหนักลงไปใน
หมวดวิชาอยางไร ในระดับประถมและมัธยมจะเห็นวามีสาระหลักสูตรอาเซียนปรากฏในหลักสูตร
แกนกลาง 7 สาระในจํานวน 8 สาระ มีเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูใน 5 เรื่อง คือ  
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 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับอาเซียน  
 เรื่อง การเห็นคุณคาความเปนหน่ึงและความหลากหลาย  
 เรื่อง การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน 
 เรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 เรื่อง ทางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน 

 ระดับอุดมศึกษา จะไมมีกําหนดเหมือนหลักสูตรระดับพื้นฐาน (สพฐ.) แตจะเปดเปน
หลักสูตรอาเซียนโดยเฉพาะ เชน ระดับปริญญาตรี ช่ือวาหลักสูตรเอเชียศึกษา (ASIA Studies) 
หลักสูตรปริญญาโท ช่ือหลักสูตรวา อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)  แตหลักสูตรน้ันก็ควรกําหนด
หมวดวิชาทั่วไปพื้นฐาน หมวดวิชาประยุกต หมวดวิชาเอกหรือวิชาแกน โดยวิชาเอกน้ันคือ จุดเนนที่
ตองศึกษามากกวาหมวดอื่น ๆ    

 2) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ีจะทําการวิจัยตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ทําใหทราบการศึกษาของประเทศไทยและระดับอาเซียนไดเปน
อยางดี แทนที่จะรูในขอบขายการศึกษาในประเทศไทยเทาน้ัน นับวาเปดโลกทัศนดานการศึกษามาก
ที่สุด แมวา จะใชกลุมประเทศตัวอยางเพียง 2 ประเทศก็ตาม เพราะบทที่ 2 น้ัน ทําใหทราบ
ยุทธศาสตรการศึกษาของไทยและอาเซียน หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาประเทศอาเซียนที่ไม
เหมือนกัน พัฒนาการศึกษาไมเหมือนกัน ตนแบบการศึกษาที่ไมเหมือนกัน เชน ประเทศฟลิปปนส มี
ตนแบบการศึกษาคือแบบอเมริกา ประเทศเมียนมามีตนแบบคือแบบอังกฤษโดยแบบมหาวิทยาลัย
แคมบริจดและมหาวิทยาลัยออกฟอรด ปจจุบัน ประเทศไทยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย 20 
ป ประการที่ตองพัฒนาควบคูกันไป คือ การศึกษา ดังน้ัน ผูวิจัยใครแนะนําศึกษาวิจัยตอไป คือ  

 ศึกษาวิจัย เรื่อง  การศึกษาอาเซียนเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 3 ประเทศ 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาอาเซียนเชิงเปรียบสายอาชีวของประเทศสงิคโปรกบัฮองกง 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษานวัตกรรมของอาเซียน ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังผลสัมฤทธ์ิการสงออกของอาเซียน  ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของศาสนสถานตอการจัดการศึกษาในอาเซียน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน  

ปงบประมาณ 2561 สําเร็จลงไดดวยดีตามแผนดําเนินการของการวิจัยน้ี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อยางสูงตอพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  และขอขอบคุณ

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่วิทยาลัยสงฆฯ  ที่มี

สวนสงเสริมการทําวิจัยน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุน

งบประมาณการวิจัย  ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา เจาหนาที่มหาเครือขายอาเซียนประเทศ

ฟลิปปนสและเมียนมา ขอขอบคุณนิสิตของบัณฑิตศึกษาและศิษย เกาที่มีสวนชวยใหขอมูล  

ผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนําอันมีคา  ตลอดถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง ที่มี

สวนรวมกับงานวิจัยดานอื่น ๆ  ที่มิไดเอยนามเปนการเฉพาะน้ี หากคุณความดีใดที่จะเกิดจากการวิจัย

น้ี  ขอมอบใหเปนปฏิการะคุณแกทุกทานและสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ องคกร คณะ

บุคคลตาง ๆ ของใหทุกทาน องคกร หนวยงาน ประสบในสิ่งที่พึงหวังทุกประการ     

 

 

 

พระครสูิรริัตนานุวัตร, รศ.ดร.    

ผูวิจัย 

   ........  /มิถุนายน/2561 
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เอกสารอางอิง  

ธนวุฒิ  แกวนุช.“การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ในการจัดการ 
 การศึกษาในประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  

 เวียดนาม พมา และลาว: จีน อินเดีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด, ช่ือชุดเอกสารประกอบการ 
 สัมมนาการจัดการการศึกษาเรื่อง “การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน : รากฐาน 
 ของการพัฒนา.กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2556. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหงสหภาพ 
 เมียนมา. (กรกนกการพิมพ) 
ศูนยอาเซียนศึกษา. อินโฟรกราฟกพทุธอาเซียน. นนทบรุ:ี หางหุนสวยจํากัด เซน ปริ้นต้ิง, 2561. 

งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน.ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
เมียนมารลงทุนหลายแสนลานบาทฟนฟรูะบบการศึกษาที่เคยดีเลิศอันดับตนๆ ของเอเชีย 

 [ออนไลน] แหลงขอมูล 

 <https://www.voathai.com/a/myanmar-education-ro/3817989.html< 
วีกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ี [ออนไลน]แหลงขอมูล >https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลิปปนส<. 
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ภาคผนวก 
 
ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 1. การใชประโยชนในระดับนโยบาย เชน การนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหาร/กําหนดนโยบายของหนวยงาน/อปต. /คณะสงฆ  
 -แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงประจักษ 
 -มีการปรับปรุง มคอ.3 ตอเน่ืองตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
 -ผานการรับรองประกันคุณภาพการศึกษา 
 -อาจารยมีคุณสมบัติครบตอการเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปน
กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธและสอนระดับปริญญาโท 

 2. การใชประโยชนมิติเศรษฐกิจ/พาณิชย เชน การเจรจากับกลุมธุรกิจ จดลิขสิทธ์ิ เปน
ตน  
 -พัฒนาจากคูมือเปนตํารารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา  ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับอื่น ๆ  

 3. การใชประโยชนมิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ทองถ่ิน เชน ถายทอดเทคโนโลยี/
กระบวนการ ความรูใหกบัชุมชน  
 -เปนคูมือเขียนโครงการ โครงเสนองบประมาณ โครงเสนอวิทยานิพนธและโครงเสนอการ
วิจัย 

 4. การใชประโยชนมิติวิชาการ เชน มีการอางอิงผลงานที่ ตีพิมพวารสารวิชาการ
ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ การนําไปสอนในรายวิชาตางๆ  
 -นําเสนอรายงานการวิจัย ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  

 5. การเผยแพร/การประชาสัมพันธ เชน การเผยแพรในวารสาร/การนําเสนอในที่
ประชุม/เว็บไซต 
 --เผยแพรผานเวปไซตวิทยาลัย แบบสื่อออนไลนประเภทเฟสบุค, ยูทูป  
 - เผยแพรผานรูปแบบของบทความ นิทรรศการ เสนอบทความสดและวารสาร มหาจุฬา
วิชาการ สารนินพนธพุทธบัณฑิต บัณฑิตศึกษาปรทิรรศน  พุทธชินราชปริทรรศน สือ่สิง่พิมพ 
 -เผยแพรผาน ชุดความรู/บูรณาการความรูโดยตรงตอวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ หนวย
วิทยบริการ และหองเรียนฯ โรงเรียนฯ คายพุทธธรรม, คายอบรมเยาวชน คายคุณธรรมจริยธรรม
ทหาร ตํารวจ เนกขัมมบารมี  โครงการบวชหมูวัดตาง ๆ  
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ี
ไดรับของโครงการ 

 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 

กิจกรรม ผลที่ไดรับ บรรลุ 
วัตถุประสงค 

ผลลัพธ 

1.ศึกษาขอมูลปฐม 
ภูมิจากพระไตรปฎก/ทุติย
ภูมิจากเอกสาร รายงาน
การวิจัย 

ทบทวนเอกสาร 
เก็บขอมูล 

รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล/ตีความ 

ขอ 1 ขอ 2  ระบบการจัดเก็บขอมูล
ตามแบบการวิจัย 

2.ศึกษาเครือขาย/
ประเภท/ลักษณะ/การ
สราง/ประโยชน 

ไดรับขอมูลเก่ียวกับ
เครือขาย ประเภท 
ลักษณะ การสราง 
ประโยชน  

ขอที่  1 ขอ 2 แนวคิด หลักการ ลักษณะ 
ประเภท เครือขายภาครัฐ 
ประชาชน องคกร ธุรกิจ 

3. การเสริมสรางเครือขาย
ความม่ัน ยั่งยืน การทํา 
MOU เครื่องมือส่ือสาร  

ทราบกระบวนการสราง
จิตสํานึกตอวัฒนธรรมของ
วัด/ชุมชน 

ขอที่ 3 องคความรูเรื่อง
กระบวนการเสริมสราง
เครือขายมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน  

4. สังเคราะหแนวคิด จาก
เอกสาร การสัมภาษณ 
การสังเกต การนําเสนอ
รายงานวิจัย  

ไดหลักการสรางเครือขาย
เริ่มจาก กําหนด
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน 
พันธกิจ  

ขอ 3 องคความรูการทําชุดความ 
/ การบูรณาการวิจัยเพื่อ
เผยแพร การนําเสนอตอ
เวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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ง 
เคร่ืองมือวิจัย 

 
บันทกึคําแบบสัมภาษณ/เสวนากลุมยอย 

เพือ่การวิจัย เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

ช่ือ ..................................................................นามสกุล................................................ 

สถานะผูบรหิาร / อาจารย /นกัศึกษา / ภาคีเครอืขายพระสงฆ.................................... 
 

ตอนท่ี 1 การจัดการศึกษา 
  
การจัดการศึกษาที่น่ี มีการเตรียมอะไรพิเศษเพื่อรองรับอาเซียนบาง  
(concerning education management, what is special point for ASEAN ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีโครงการศึกษาอะไร เกี่ยวกับอาเซียนบาง 
(what is programme for ASEAN ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีหลกัสูตรอาเซียนเฉพาะไหม 
(your university, is there ASEAN Curriculum ?)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ยุคน้ีเปนยุคอาเซียน ตางจากยุคกอน ๆ น้ีอยางไร  
(This is the age of ASEAN, what is difference of last one ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มหาวิทยาลัยแหงน้ี มีโครงการทํา MOU ไปประเทศอะไรบาง 
(This University,  the MOU is done by any country ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มหาวิทยาลัยแหงที่น่ี มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไหม  
(Are there exchanging students ?)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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มหาวิทยาลัย (ฟลปิปนส /ยางกุง) เนนการศึกษาแบบสายศิลปะหรอืสายอาชีวะมากกวา  
(This University, what kind of study is stressed, meaning arts or professional ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประเทศ ฟลปิปนส ไดช่ือ การศึกษาเปนหน่ึงในอาเซียน รูสกึอยางไร  
(The Philippines named as the education if one of ASEAN, what about this ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การศึกษาที่น่ี มีกจิกรรมอะไรแสดงเอกลัษณอาเซียนบาง  
(Here, in this country, what is the activity showing the identity of ASEAN ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การศึกษาที่น่ี มุงความเลิศในดานใดของอาเซียน 
(What is the destination of alert ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนท่ี 2 ประเด็นเครือขายการศึกษา 
ที่น่ี มีอะไรรองรับเครือขายอาเซียนบาง ในดานสํานักงาน บคุลากร และเครื่องมือสื่อสาร  
(There is the preparing of ASEAN concerning hardware;- office, man and Media tools ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่น่ีเปนมหาวิทยาลัยเครอืขายอาเซียน  มีกจิกรรมอะไรบาง  
(What is the activities of networking University of ASEAN ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เครือขายที่น่ี มีความคลองตัวดีไหม  
(Is this networking facility ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่น่ี ทํา MOU เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษาหรือนักศึกษากันไหม ดานสาขาวิชาอะไร  
(MOU of this for the exchanging of educational guys ?, what is field ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ความกาวหนาของเครอืขาย ในทศวรรษหนา จะเปนอยางไร 
(What is the progress of networking in education, next decade, how  about this ?)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่น่ี เปนเครือขายกับกี่มหาวิทยาลัยในอาเซียน  
(Here, how many university is arranged in networking university of ASEAN ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนท่ี 3 กระบวนการสรางเครือขาย 
ทานคิดวา สวนประกอบของเครือขายตองมีอะไรที่จําเปนบาง  
(What is components of  Networking for University as you think ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ลักษณะของเครือขายมหาวิทยาลัยที่น่ี เปนแนวด่ิง หรือ แนวราบ  
((The form of this networking, is it vertical or horizontal ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ในอุดมคติของทาน การสรางเครอืขายทางการศึกษาในอาเซยีน ตองเปนเครือขายแบบใด (ภาครัฐ / 
ภาคประชาชน / ภาคองคกร)  
((Your networking of ASEAN University, what should it be the vertical or horizontal 
between government, people and organization ?)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การสรางเครือขายจําเปนตองมียุทธศาสตรไหม  
(Must it be strategy in the construction of networking university ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รัฐบาลสรางความเช่ือมโยงของอาเซียนดานการศึกษาโดยอาศัยมหาวิทยาลัย หรือไม   
(Does your government manage the educational relation of ASEAN by depending on 
university ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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ภาคีเครอืขายรวมไมเจาะจง 

 โดยพระนักศึกษานักธุรกิจการทองเที่ยว อาจารย นักศึกษาแลกเปลี่ยน ดังน้ี  
  -หมอง อชิน ปอินยา ธิปปะ        ชาวเมืองมัณฑะเล ในเมืองยางกุง 
  -หมอง อชิน ซุ มะนะ   ชาวเมืองยางกุง 
  -หมอง ชิน ธัมมเเถระ  ชาวเมืองยางกุง 

  -อาจารยวันดี   อาจารยผูบรรยาย ชาวเมียนมา 
  -นายตวย ออง กยี    ผูจัดการการทอง  ชาวเมียนมา 
   -อาจารยไขมุก   อาจารยผูบรรยาย ชาวเมียนมา 

  -นายกชกร     อาจารยผูบรรยาย ชาวเมียนมา 
  -นายจักรภพ กิตติจรัญภรณ  ครูแลกเปลี่ยนชาวไทย  
  -นายกฤษกร โชคทวีหิรัญกล  ครูแลกเปลี่ยนชาวไทย 
  -นางสาวสุภัค อภิวัฒนนาวา  ครูแลกเปลี่ยนชาวไทย 
  -นางสาวจันทร ณัฏไตรภพ  ครูแลกเปลี่ยนชาวไทย 
  -นางสาววิศัลยศยา กันตพัชร   ครูแลกเปลี่ยนชาวไทย 

  -นายชัยชนะ นักศึกษา ป 4    ชาวเมียนมา 
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เครื่องมือ /แบบสรุปเอกสาร/แบบบันทกึขอมูล 
เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 

 
 
ตอนการจัดการศึกษา (Unit; Education Management) 

ผูใหขอมลู (Informant) ………………………………………………………………………………………………. 
กลุมยอย (mini focus group) ……………………………………………………………………………………… 
ประเด็น (Issues) ……………………………………………………………………………………………..…………. 

ตอนเครือขาย (Unit; Network) 
 

ผูใหขอมลู (Informant)  ……………………………………….…………………………………………………… 
กลุมยอย (mini focus group)  ……………………………………….………………………………………… 
ประเด็น (Issues) .......................…………………………………………………………………………………. 

ตอนการสรางเครือขาย (How to build network) 
 

ผูใหขอมลู (Informant) …………………………………………………………………………………….………. 
กลุมยอย (mini focus group) …………………………………………………………………………………… 
ประเด็น (Issues) ...........……………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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อัตราสวนการมีสวนรวมวิจัย 

คํานําหนา  ชื่อ-สกุล  ตําแหนงในโครงการ 
 สัดสวน
การมี

สวนรวม 
นาย พระครสูิรริัตนานุวัตร ออนปสสา หัวหนาโครงการ 80 

นาย พระครสูุมณฑธรรมธาดา บวบขม ผูรวมวิจัย 10 

นาย พระครูพพิิธจารุธรรม กวางทอง ผูประสานงาน 10 
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ประวัติผูวิจัย 

1. หัวหนาโครงการวิจัย
1.1 ช่ือ (ภาษาไทย)       - พระครสูริริตันานุวัตร 

(ภาษาอังกฤษ)        Phrakru  Siriratananuwat (Tawee Thanavaro) 
1.2 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน –  
1.3 ตําแหนงปจจุบัน      - รองศาสตราจารย อาจารยประจาํหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช 
1.4 หนวยงานและสถานทีอ่ยูที่ติดตอไดสะดวก : 

-วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช
เลขที่ 217 หมู 6 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
-โทรศัพท 089-638 0507
- e-mail/ gurutawee@gmail.com

2. ประวัติการศึกษา :      - เปรียญธรรม  5 ประโยค
- พทุธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ  มจร. สวนกลาง
- พทุธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาปรัชญา  มจร. สวนกลาง
- ปริญญาเอก (Ph.D.)  สาขาศาสนาและปรัชญา BHU, India

3. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
-ธรรมนิเทศ –วรรณกรรม -การวิจัย

4. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

เผยแพรบทความประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ เรื่อง การศึกษาเชิงตีความพุทธ
ธรรมทีป่รากฏในพุทธศิลปกรรม  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  2557  

เผยแพรบทความ  ประชุมสมัมนาผลงานวิจัยนานาชาติ  เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน
วิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ 4  (ช้ันเรียน)  ป 2558   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆเฉลมิพระเกียรตินครนาน  
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เผยแพรบทความ ประชุมสัมมนาวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง  ศึกษาแนวคิดและ
กระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองครวมตามแนวพุทธจิตวิทยา  พ.ศ. 2559 เมื่อ 3 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรงุเทพมหานคร 

เผยแพร; การสัมมนาผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 1 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต

แพร   จังหวัดแพร 
เผยแพร; ประชุมสมัมนาวิชาการะดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแกน 22-23 

พฤศจิกายน 2561  (IC-HUSO 2018) 

5. งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อหัวขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการวิจัยวาไดทําการ
วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

  เสนอโครงการชุด; เรื่อง พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสรางสุข 
  ภาวะองครวมของครอบครัวและสังคม  
แหลงทุน ; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ปงม 2559 ลุลวงแลวรอยละ 50 
สถานภาพ;  ผูอํานวยการแผนงาน 

เสนอโครงการเด่ียว ; เรื่อง การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 
แหลงทุน ; สถาบันวิจัยพทุธศาสตร ปงม 2561  ลลุวงแลวรอยละ 100 
สถานภาพ ; หัวหนาโครงการ  

ผูชวยโครงการวิจัย คนท่ี  1; 

1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2. รหัสประจําตัว

-พระครูสมุณฑธรรมธาดา, ดร. 
Phrakru Sumondhammdhada, Dr. 
- 

3. ตําแหนงปจจุบัน -ประธานหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับปรญิญาตรี
4. สถานท่ีสังกัด/ติดตอ -วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช  พิษณุโลก

เลขที่ 217 หมู 6  ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง
จงัหวัดพิษณุโลก 65000
-E-mail-gurutawee@gmail.com สัดสวน 10‰

5. วุฒิการศึกษา -พธ.บ. (ปรัชญา)
-พธ.ม. (พระพทุธศาสนา)
-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ผูชวยโครงการวิจัย คนท่ี 2; 

1. ชื่อ (ภาษาไทย) -พระครูพิพิธจารธุรรม, ดร.
(ภาษาอังกฤษ) Phrakru Phiphitjarutham

2. รหัสประจําตัว - 
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3. ตําแหนงปจจุบัน -ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
4. สถานท่ีสังกัด /ติดตอ -วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช  พิษณุโลก

เลขที่ 217 หมู 6  ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพทมือถือ
-E-mail-gurutawee@gmail.com สัดสวน  10‰

5. วุฒิการศึกษา -พธ.บ. (ปรัชญา)
-กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
-ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
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สรุปโครงการวิจัย 
(เพ่ือขออนุมัติจบโครงการวิจัย) 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-------------------------------- 

1. สัญญาเลขที่ -ว. 166/2561   

2. ช่ือโครงการ  -การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
3. หัวหนาโครงการวิจัย/นกัวิจัย - พระครสูิรริัตนานุวัตร,รศ.ดร.  
 หนวยงานท่ีสังกัด;        -วิทยาลัยสงฆพทุธชินราช ต.บึงพระ อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 

      โทรศัพท 089-6380507   
      อีเมล E-mail/ gurutawee@gmail.com  

 

4. บทนํา  
 การศึกษาถือวาเปนเสาหน่ึงในสามเสาน้ี จะสามารถบริหารจัดการใหสัมฤทธ์ิไดในระดับ
อาเซียนดวยการประสานงานในรูปแบบของเครือขายการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงทางการเมือง ที่ตองเตรียมการมาดวยการศึกษา วางรากฐานการพัฒนาต้ังแตระบบการศึกษาเมือ่
การศึกษาสอดคลองกันในระดับอาเซียนแลว  ในกลุมประชาคมอาเซียนน้ีก็จะพัฒนากาวหนาตอไป ไม
แพกลุมประเทศที่ต้ังเปน G7 หรือในรูปแบบสหภาพ  สหพันธของโลกตะวันตก โดยโมเดลจากพื้นที่
วิจัยตัวอยาง  คือ  ประเทศฟลิปปนสและเมียนมาน้ี 
 การศึกษาเปนหน่ึงในวัตถุประสงคหลัก 7 ประการขอที่เกี่ยวของกับการศึกษาอาเซียน คือ 
การสงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาอาเซียน รองลงมาคือ การสงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันใน
การฝกอบรมและการวิจัย และรองลงมาอีกคือ การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนเสาที่ 3 แหงอาเซียนน้ี จะเห็นวา ประชาคมอาเซียนให
ความสําคัญดานการศึกษาไปพรอม ๆ กับการเมือง/ความมั่นคงและเศรษฐกิจดวย  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยอุดมการณ 3 สายงานหลักและถือเปนเสาหลักแหง
ประชาคมอาเซียน โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ของเสาแตละตน/ดาน ดังน้ี    

 เสาที่ 1 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 เสาที่ 2 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC)   

 เสาที่ 3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)   

 เสาที่ 3 น้ีแล  เปนเสาประชาคมสังคมในฐานะเปนเสาที่เกี่ยวของกับการศึกษาและศาสนา
ในฐานะวัฒนธรรม เปนเสาเตรียมการเพื่อรองรับการพฒันาประเทศในฐานะระดับอาเซียนและเปนการ
ตอรองระบบการคาขายกับประเทศตะวันตกตอไป 
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5. วัตถุประสงค   

  (1)  เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศฟลปิปนสและเมียนมา  
  (2) เพื่อศึกษาเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลปิปนสและเมียนมา   
  (3) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลิปปนสและเมียนมา  

6. ผลการวิจัย  

 ผลจากการศึกษา ทราบวา เครือขายมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน มีกําเนิดข้ึนโดย
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) สงเสริมความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และ
นักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค (2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค (3) สงเสริม
การเผยแพรขอมูลสารสนเทศระหวางชุมชนนักวิชาการอาเซียน นับแตกอต้ังอาเซียนเปนทางการมามี
ภาระงานในรูปแบบเครือขายแลว 4 กลุมใหญ ๆ  คือ (1) สงเสริมโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 
(2) เสริมสรางความรูสึกในอัตลักษณของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน (3) สงเสริมการยอมรับ
ในคุณวุฒิวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (4) สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสราง
เครือขายขอมูลสาสนเทศในกิจกรรมที่อยูในลําดับความสําคัญเพื่อบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพื่อ
การบูรณาการอยางใกลชิดในดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นวาประเทศ
อาเซียนจะรวมมือกันกําหนดใหมหาวิทยาลัยในประเทศของตนเขาเปนตัวแทนสมาชิกเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ดังประเทศกลุมตัวอยางการวิจัย คือ ประเทศฟลิปปนส ไดแกมหาวิทยาลัย
แหงชาติฟลิปปนส มหาวิทยาลัย (เอกชน) เดลาซาล มหาวิทยาลัยอะตีนิวเด มนิลา สวนประเทศเมียน
มา ไดแก มหาวิทยาลัยยางกุง มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเศรษฐศาสตรยางกุง  
 ความอยูรอดของเครือขาย เปนการตออายุเครือขายไดดวยกิจกรรมของเครือขาย ซึ่ง
กิจกรรมน้ีกําหนดเปนรายประเด็นที่สอดคลองกับภาระงานแตละพื้นที่เครือขาย คือถาเครือขายมี
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวตอเน่ือง เครือขายเชิงพื้นที่ก็มีอยูได หาไมแลวก็จะถูกยุบรวมหรือเปลี่ยนไปใน
รูปแบบอืน่ และเครือขายน้ันจะอยูรอดตอไปไดที่สําคัญคือ มีผูบริหารเครือขายดวย โดยภาครัฐ เชน
องคลดภาวะโลกรอน  เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย  เครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร
การศึกษาระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา  หรือในลักษณะทูตวัฒนธรรม เปนตน  
ภาคเอกชน/ชุมชน เชน เครือขายกลุมฮักเมืองนานที่เริ่มตนโดยพระสงฆปจจุบันพัฒนาการไประดับ
นานาชาติ เครือขายสุนัขเฝาบาน (Watch Dog) ภาคองคกร เชน เครื่องขายสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
เด็กเยาวชนและครอบครัว เครือขายปองกันทารุณกรรมสัตว เปนตน และยังมีเครือขายธุรกิจใน
รูปแบบสมาคม เชน หอการคาระดับจังหวัด เครือขายรายประเด็นสินคา เชน เครือขายยางพารา 
มันสําปะหลัง สิ่งทอ เปนตน  
 กระบวนการสรางเครือขาย  เมื่อเทียบดูกับนโยบายการศึกษาชาติทุกฉบับของทุก
หนวยงานแลวจะเห็นวาเปนลักษณะเดียวกันในการสราง น่ันคือยุทธศาสตร ประกอบดวยสวนหนา  มี
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สวนกลาง คือตัวยุทธศาสตร สวนหลัง คือ กลยุทธ มาตรการ/โครงการ มี
การดําเนินงานตามกระบวนการ ดังน้ี 1) เริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร ดวยการสรางวิสัยทัศน 
พันธกิจ กําหนดกลยุทธ กําหนดมาตรการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม 2) มีความเคลื่อนไหวดวย
การทํางานอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํากิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 3) ปรับปรุง
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เครือขายใหทันโลกทันเหตุการณไปพรอม ๆ กับขยายเครือขายใหครอบคลุมพื้นที่ชนบท หรือถ่ิน
ทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ สุเหรา ดวยวิธีการวิจัยเชิงพื้นที่และรายประเด็น 4) ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศนแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติการทุกระดับ กระตุนใหมีแรงผลักดันขับเคลื่อนทํางานใหบรรลุ
เปาหมายอยูเสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทําดวยมือ (Manual working) สูการทํางานสมัยใหม ดวยโลก
ดิจิตอล (Digital Working) สรางจูงใจ (passion) ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีโลกทัศน
กวางไกลดวยการทําขอตกลง (MOU) รวมกันดานศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ One 
Belt One Road บนเสนทางสายไหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   

 เครือขายน้ี  เมื่อสรางไดแลว ตองคงสภาพใหไดและมีกลไกทํางานอยูเสมอดวยการ 1) 
เช่ือมโยงในภาระงานที่ดําเนินการอยู  2) ประเมินความพรอมของเครือขาย  3) ดําเนินงานปฏิบัติการ
ดวยเครือขาย  4) ตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย สําหรับเครือขายอาเซียนแลว ตอง
ครอบคลุมการสงเสริมความรวมมือของเสาประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนน้ี ได 5 ดาน คือ (1) ดาน
สังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถ่ินทุระกันดาร และสงเสริมการมี
สวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ในสังคม  (2) ดานการฝกอบรม รวมถึงการศึกษาระหวาง
บุคลากรสถานศึกษาที่เปนเครือขายเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงาน และ
การคุมครองทางสังคม (3) ดานการสงเสริมสาธารณสุข การปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ เชนโรค
เอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) ดานการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม (5) ดานการ
สงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาคอาเซียน เครือขายรายประเด็นที่
เปนรูปธรรมที่ดําเนินการอยูสถาบันอุดมศึกษาคือ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ปราชญทาง
วัฒนธรรมซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงานกันอยูเปนประจําตามที่บันทึกความทรง MOU ไวน้ัน 

 การบริหารจัดการเครอืขาย เปนการขับเคลื่อนภาระงานใหมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่
พึงประสงค ดังน้ัน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีอุดมการณ มีความจริงจังดวยการใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่คูสนทนาไดกลาวมา   ตองมีการบริหารจัดการเครือขายตองคํานึงถึงเงื่อนไข 2 ประการ
สําคัญ คือ  (1) การคํานึงถึงสภาพของเครือขายวาอยูในชวงใดของวงจรชีวิต  (2) การนําแนวทางตาง ๆ 
ไปใชควรพิจารณาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการของเครือขายตามลักเครือขายภาครัฐและเอกชน 
ผูบริหารเครือขายภาครัฐตองมีคุณลักษณะ  คือ (1) วัตถุประสงคหลัก (2) สรางเครือขายทํางาน (3) 
การพึ่งพา (4) อาสาสมัคร/บุคลากร (5) ความสัมพันธของเครือขาย/ความเช่ือมโยงกับสวนงานอื่น ๆ  
(6) ความย่ังยืนทางนิตินัย มีความเดนบริหารเครือขาย คือ (1) มีความยืดหยุน (2) มีนวัตกรรม (3) มี
ความเช่ียวชาญ (4) มี ความรวดเร็วดวยเครื่องมือทางการ  การขับเคลื่อนเครือขายตองผูบริหารและ
เจาหนาที่แผนกตาง ๆ โดยหลัก ๆ คือ ประธาน/CEO รองประธาน แผนกงานฯ เลขานุการ โดยมี
เครื่องมือของเครือขาย ไดแก (1) ธรรมชาติการสื่อสารไดแกภาษา (2) เครื่องมือสื่อสาร เ ช่ือ 
อินเตอรเนต โทรศัพท ฯ จัดหมายขาว เอกสารสารสนเทศ  มีวิธีการสื่อสารกับเครือขายทางตรง ตาม
แบบการสื่อสารดวยวิธีการออนไลน ทางไปรษณีย การขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  สามารถวัด
ความฤทธ์ิผล (KPI) ไดดวย คือ (1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการที่ดี  (3) มี
กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5)  มีการไหลเวียนขอมูลขาวสาร
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อยางตอเน่ือง (6) มีนวัตกรรมที่เกิดจากการทํางานเครือขาย (7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน (เพื่อจัดทํา
แผนปตอไป)  
 ผูบริหารเครือขายตามนัยพระพุทธศาสนา สอดคลองกับหลักการของผูคาขายตามที่
ปรากฏในปาณิกสูตร วา ใครที่จะเปนพอคาที่ดี มีกําไร ไมเหน่ือยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ  
(1) มีตาดี (จักขุมา) คือมีวิสัยทัศน มองกาลไกล มีอุดมการณ มีเปาหมาย  (2) มีธุรกิจดี (วิธุระ) คือ 
จัดการงานดี มีการประเมิน ยืดหยุน ติดตอ ติดตามประเมินผล   (3) เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย 
(นิสสยสัมปนโน)  คือ มีบุคลิกภาพที่ภายนอกภายในที่มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผูรวมงาน งดเวน
การดูหมิ่นดูแคลนดวยฐานะการเงิน สถานะทางกําเนิด หรือสีผิวรวมถึงหนาที่และอาชีพ ยึดมั่นอยู
เสมอในพุทธพจน สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน การให ปยวาจา พูดดี ใหเกียรติ อัตถจริยา วางตนให
เหมาะสมกับหนา  สมานัตตตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย ดวยคําสาลิกาปอนเหย่ือที่วา  “โอบออม
อารี  วจีไพเราะ สงเคราะหปวงชน วางตนพอดี”  ทําใหครบในการครองคน ครองงาน แลวก็ประสบ
ผลสําเร็จในสามเน้ือหาน้ีวา การจัดการศึกษา  เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขายการศึกษา  
 

7. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 7.1 นําไปใชประโยชนในระดับนโยบาย  มีดังน้ี 

 -นโยบายสงเสริมแนวคิดการเสริมสรางเครอืขายการศึกษาในประชาคมอาเซยน 
 -นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา นําไปเสริมแผนการสอน (มคอ.3) 
 -นโยบายพัฒนาความกาวหนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 -นโยบายประกอบการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธนิสติระดับปรญิญาโท 

 7.2 การใชประโยชนมิติเศรษฐกิจ/พาณิชย    

 -พัฒนาจากคูมือเปนตํารารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา  ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับอื่น ๆ  
 7.3 การใชประโยชนมิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ทองถ่ิน มีดังน้ี  

 -เปนคูมือเขียนโครงการวิจัย โครงเสนองบประมาณ โครงเสนอวิทยานิพนธและโครงเสนอการ
วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพฒันาทองถ่ิน 

 7.4 การใชประโยชนมิติวิชาการ  
ลงในงานที่ตีพิมพวารสารวิชาการระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ การนําไปสอนในรายวิชา

ตางๆ  
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8. การเผยแพร/การประชาสัมพันธ   

 -เผยแพรงานวิจัยผานเวปไซต มหาวิทยาลัย ในรปูแบบนิทรรศการ นําเสนอบทความสด 
นําเสนอบทวารสาร มหาจุฬาวิชาการ  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  วารสารพุทธชินราชปริทรรศน  
 -เผยแพรงานวิจัยสือ่ออนไลนประเภทเฟสบุค ยูทูป  
 -เขียนบทความวิจัยเพือ่ประกอบการศึกษา การประกันคุณภาพ และตําแหนงทางวิชาการ 
 

9. ภาพประกอบเผยแพรผลงานวิจัย 
  

 
 
 ภาพบน เสนอรายงานประเด็นการศึกษา (ไตรสิกขา) / ภาพลาง โปสเตอรบทความ 
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ใบรับรองผลงานวิจัย 
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	เครือข่ายขนาดใหญ่นี้  จุดเริ่มต้นของอาเซียนที่เป็นรูปธรรมได้สร้างความเป็น "ประชาคมอาเซียน" ในคราวประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช้ "กฎบัตรอาเซียน" (ASEAN Charter) จะมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ คือเป็นการปรับองค์กรในการทำงานแ...
	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที- 6 (พ.ศ. 2530-2534) เกิดกลุ่มการค้าต่าง ๆ มากขึ้น  เช่น กลุ่ม  APEC (เขตการค้าเสรีกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก) กลุ่ม ASEM (กลุ่มความร่วมมือประเทศยุโรปและเอเชีย) กลุ่ม ASEAN ที่ตั้ง FTA (เขตการค้าเสรีอาเซียน) เพื่อส...
	พัฒนาการด้านเครือข่ายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที- 6 เชื่อมโยงมาถึงภาคประชาชนของไทย ตามรายงานจะเห็นว่า “ส่วนภาคประชาชนในชนบทมีการตื่นตัวในการรักษาปกป้องและรักษาสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการร่วมตัวกันเป็นเครือข่าย...
	ประเด็นปัญหาในระดับชุมชนเข้ากับปัญหาของประเทศ และกระแสทุนนิยมโลก โดยลักษณะการรวมตัวขององค์กรชุมชน/เครือข่ายภาคประชาชน  ช่วงนี้เป็นองค์กรที่ขยายใหญ่ขึ้นมีการเชื่อมโยงกับภาคีต่าง ๆ และมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น”P2F
	1. สร้างยุทธศาสตร์ กระบวนการเริ่มประสานเครือข่าย (Initiation Process)
	2. เคลื่อนไหว สร้างการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Social Movement/Sustainability)
	3. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานและเครือข่าย (Development)
	4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ (Idea Change)P 4F
	เครือข่ายลักษณะรายประเด็น จึงมีกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายหรือรูปแบบเครือข่าย ตามรายละเอียด ดังนี้
	กระบวนการที่ 1 เริ่มต้นด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์ กำหนดมาตรการ และกำหนดโครงการ/กิจกรรม
	กระบวนการที่ 2 มีความเคลื่อนไหวด้วยการทำงานอยู่เสมอด้วยการทำโครงการ ทำกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ
	กระบวนการที่ 3 ปรับปรุงเครือข่ายให้ทันโลกทันเหตุการณ์ไปพร้อม ๆ กับขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบท หรือถิ่นทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ์ สุเหร่า ด้วยวิธีการวิจัยเชิงพื้นที่และรายประเด็น
	กระบวนการที่ 4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการทุกระดับ กระตุ้นให้มีแรงผลักดันขับเคลื่อนทำงานให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทำด้วยมือ (Manual working) สู่การทำงานสมัยใหม่ ด้วยโลกดิจิตอล (Digital Working) สร้างจูงใจ (passi...
	แผนผัง 2.3.1 : แสดงหลักการสร้างเครือข่าย
	4) องค์ประกอบการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือขาย 4 กระบวนการหลัก ๆ  คือ
	1. ขั้นตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming)
	2. การจัดระบบบริหารเครือข่าย (Network Organizing)
	3. การใช้ประโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing)
	4. การธำรงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining)P11F
	ระยะ 2 ระยะขยายตัว มีการขยายตัวทางกายภาพคือเพิ่มสมาชิก เพิ่มกิจกรรม การขยายตัวทางคุณภาพด้วยการสร้างฐานความรู้ใหม่ จัดเสริมเทคนิค อุปกรณ์แหล่งความรู้เพิ่มมากขึ้นที่เหมาะสม
	ระยะ 3 ระยะเคลื่อนไหว (movement) ธรรมชาติเครือข่ายสังคมต้องเคลื่อนไหวจากบุคคล ซึ่งบุคคลจะใช้กิจกรรมเป็นกลไกเคลื่อนไหวที่อาศัยข้อมูล ทุน การจัดการ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายมีชีวิต
	ระยะ 4 ระยะดำเนินงานตามเป้าหมาย (ตามยุทธศาสตร์) เครือข่ายจัดตั้งที่เป็นรูปแบบเป็นระบบแล้วจะมียุทธศาสตร์ทำงานตามแผนงานประจำปี โดยระบุกิจกรรมลงไปที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ในเวลานั้น ที่สำคัญคือ กิจกรรมเพิ่มความรู้ ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชากา...
	ข้อ 2 เป็นขั้นรักษา (ฐิติ-1) คือการดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงประโยชน์ที่จะพึงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีความรู้ แหล่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	ข้อ 3 (ฐิติ-2) กระบวนการเรียนรู้เริ่มจากความพึงพอใจในประโยชน์ต่อชีวิตและอนาคต  การศึกษา หรือกิจกรรมใด ๆ ถ้าจะให้ผลประโยชน์แก่ตนแล้วก็จะยอมรับ มีความยอมรับในภาระงานที่เสนอให้ ยอมรับในความคิดหรือความรู้ว่าไม่มีมลพิษใด ๆ เช่น มลพิษจากโรงงานชนิดนี้ ยอมรั...
	ข้อ 4 เครือข่ายที่จะอยู่ได้เพราะมีกิจกรรม ถือว่า กิจกรรมคือชีวิตของเครือข่าย ธรรมชาติของเครือข่ายคล้ายทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในตัว และข้อตกลงนั้น คือข้อตกลงที่เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะทำร่วมกัน เช่นการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจา...
	แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของเครือข่ายโดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโรP13F P มีดังนี้
	แผนผัง  2.3.4 แสดงกระบวนการทำงานของเครือข่าย
	แหล่งที่มา : พระมหาสุทิตย์ อาภากโร เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, 2547: 103
	7) หน่วยงานรับผิดชอบการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ให้ไห้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการศึกษาทั้งหมดทุกประเทศจะอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งจะกำหนดนโยบายการศึกษาออกมาบริหารจัดการการศึกษาทั้งประเทศ  ในประเทศไทยนั้...
	ในระดับอุดมศึกษา มีหน่วยงานทำหน้าที่ประกันคุณภาพอยู่ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยจะมีมาตรฐานของตนในองค์แห่งการประเมิน 4 องค์ คือ
	องค์ที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การศึกษา
	องค์ที่ 2 นิสิต ที่จะได้รับการบริการความรู้จากแหล่งเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา
	องค์ที่ 3 การวิจัยที่อาจารย์จะศึกษาค้นคว้าเป็นผลงานวิชาการโดยต่อยอดขอกำหนดตำแหน่งวิชาการต่อไป
	องค์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ผู้บริหารสถาบันนั้น ๆ จะตั้งงบประมาณ บริหารงบประมาณค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปการ เป็นต้น
	ใน 4 องค์ประเมินนี้  ครอบคลุมพันธกิจ 4 ข้อ คือ
	ด้านผลิตบัณฑิต  โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 9 ประการ
	ด้านการวิจัย/การพัฒนา  โดยวิจัยในขอบข่ายสาขาปรัชญา (ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม คัมภีร์ หลักธรรม)
	ด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยอาจารย์ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธธรรมแก่ชุมชน สังคม
	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ โครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการวันบุรพาจารย์
	คะแนน/แต้มหรืระดับที่ผ่านการประกันคุณภาพ มี 3 ระดับ คือ ระดับพอใช้หรือปรับปรุง ระดับดี และระดับดีมาก ส่วนใหญ่แล้วภาพรวมก็จะอยู่ในระดับดี  นอกจากเป็นรายองค์เท่านั้นที่อาจจะได้ระดับดีมาก
	9) การประยุกต์ใช้การสร้างเครือข่ายการศึกษา
	การประยุกต์เครือข่ายด้านความรู้นี้จากอุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสพระอรหันต์ 60 องค์ เป็นปฐมพจน์ว่า
	ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป    เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์
	ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์อย่าไปโดยทาง
	เดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น    มีความงามในท่ามกลางและมี
	ความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์
	ครบถ้วน    สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย    มีอยู่    ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม
	จักมีผู้รู้ธรรม    ภิกษุทั้งหลาย    แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดง
	ธรรม”P16F
	แหล่งที่มา : พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 2556
	10) การบริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
	ผู้วิจัยใช้หลักการบริหารงานในหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งหลักการนี้ใช้มานมนานสมัยเรียนมัธยมศึกษาและก็เขียนแนวคิดลงในบทความหรือหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย และทฤษฎีนี้ถูกอ้างในหนังสือหรือรายงานวิจัยมากคล้ายกับทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ด้วยบันได 5 ขั้นของ A.Maslow...
	M1  คือ Man  หมายถึงบุคลากรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงระดับล่างสุด หรือผู้จัดการที่มีอำนาจเด็ดขาดเรียกว่าCEO แล้วมีผู้ทำงานในตำแหน่งรองลงมา เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้ายสุดนักการภารโรงหรือแม่บ้าน มีรายรับเป็นอัตราเงินเดือนหรืออั...
	M2 คือ Money หมายถึง เงินคืองบประมาณดำเนินการตั้งแต่เงินระยะสั้น ๆ ที่ใช้ในเดือนนั้นหรือปีนั้น เงินระยะยาว คือเงินงบประมาณเพื่อการลงทุน เงินกองทุน และเงินในที่นี้รวมถึงแหล่งทุนและการใช้เงินด้วย
	M3 คือ Material หมายถึง วัสดุดิบป้อนเข้าเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายใหม่หรือสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมอุดมการณ์กัน ตัวอย่างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วัสดุที่จะนำมาป้อนมหาวิทยาลัยคือ ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา รวมถึงพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ แม้...
	12) กระบวนการจัดการเครือข่ายการศึกษา
	กระบวนการจัดการเครือข่าย เป็นลักษณะเดียวกันกับการบริหารงานองค์กรย่อย ๆ เช่น การบริหารโรงแรมหรือศาลเจ้าสักแห่งหนึ่ง ผู้บริหารสถานแห่งนั้นต้องคิดว่าจะบริหารจัดการให้ดีอย่างไร ข้อสำคัญคือให้ดี เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าใช้บริการ ดังนั้น กระบวนการ 5 นี้เร...
	(1) การวางแผน (Planning)
	(2) การจัดองค์การ (Organizing)
	(3) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)
	(4) การประสานงาน (Coordinating)
	(5) การควบคุม (Controlling)P20F
	การวางแผน เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารเครือข่าย โดยการจัดวางโครงการและแผนงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้ารวมถึงการตั้งงบประมาณ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้
	การจัดการองค์กร คือ การแบ่งงานในองค์กรองค์รวม กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมกับกำหนดอำนาจหน้าที่บุคคลที่เหมาะสมกับงาน
	การบังคับบัญชา คือการอำนายการให้ปฏิบัติหน้าที่ การตัดสินใจ การวินิจฉัย การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีภาวะผู้นำ
	การประสานงาน คือ การทำหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
	การควบคุม คือการควบคุมงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของอัตราบุคลากรและงานในหน้าที่ของพนักงาน
	การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์มีจิตวิทยาประกอบกับการปฏิบัติในการจัดการ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังเช่น ผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายผลิต ย่อมมีกลยุทธ์การตลาดเข้าประกอบ แม้สลากสินค้าก็ให้ติดตาติดใจ ถ้าสลากอาหารก็ให้น่ากิน ถ้าเป็นโฆษณารับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัย...
	1) ธรรมชาติการสื่อสาร 2) เครื่องมือสื่อสาร 3) วิธีการสื่อสาร
	4) แบบการสื่อสาร  5) การสื่อสารเครือข่าย
	ธรรมชาติการสื่อสาร
	ตามที่กล่าวมาเป็นการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น แต่หัวข้อนี้เป็นการบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสาร ว่าไปแล้วต้องยอมรับว่าสำคัญมาก เพราะการสื่อสารใช้กับคนทุกหน้าที่ การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เฉพาะว่าสื่อสารกันโดยอัตโนมัติเท่านั้น ที่ดีมี...
	(1) การสื่อสารประเภทวาจา
	(2) การสื่อสารประเภทเอกสาร
	การสื่อสารประเภทวาจา เป็นการสื่อสารโดยธรรมชาติ ซึ่งมีการสื่อสารในหลายลักษณะ กล่าวคือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารมวลชน และมีหลายแบบในการสื่อสาร กล่าวคือ การสื่อสารแบบเผชิญหน้าการสื่อ...
	การสื่อสารประเภทเอกสาร เป็นการสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นแทนการสื่อทางทางวาจา การประเภทเอกสารนี้จะมั่นคงถาวรและไปถึงผู้รับสารได้ทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้สื่อสารได้หลาย ๆ ครั้ง สามารถแยกย่อยไปได้อีกมากมาย แต่ว่าโดยหลัก ๆ  แล้ว มีดังนี้
	เอกสาร ประเภทหนังสือ/ตำรา/รายงานวิจัย
	เอกสาร ประเภทนิตยสาร/วารสาร/บทความ
	เอกสาร ประเภทหนังสือพิมพ์
	เอกสาร ประเภทสารสนเทศP22F
	เครื่องมือสื่อสาร
	เครื่องมือสาร ณ โลกปัจจุบันนี้มีหลายประเภทมาก แต่ละอย่างนั้นทรงอิทธิพลสูง บางอย่างแม้ว่าจะโบราณแล้วแต่ก็ยังนิยมอยู่ เช่น จัดหมาย ส่งเงินทางธนาณัติไปรษณีย์ ปัจจุบันเครื่องมือบางอาจจะเร็วขึ้น แต่บางคนก็ไม่ถนัดใช้ อย่างไรก็ตาม ให้เรารู้ประเภทของเครื่องม...
	(1) โทรทัศน์
	(2) โทรศัพท์
	(3) วิทยุ
	(4) เอกสาร
	(5) กิจกรรมประเพณี
	วิธีสื่อสาร
	วิธีการสื่อสาร เป็นหัวใจของการทำงาน  เพราะต้องสื่อสารแก่คนในกลุ่มหรือองค์กรให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือเป็นระยะ ปัจจุบันเรารับและจ่ายเงินทางเครื่องเบิกเงิน (ATM) เครื่องจะรายงานเรา เราเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยง ถึงสิ้นปีก็จะรายงานให้เราทราบ ให...
	วิธีการสื่อสาร ผู้วิจัยได้คิดแล้วว่าทฤษฎีใดของใครเหมาะสมที่สุด ความจริงก็ดีทั้งนั้น แต่ตอนนี้ใช้ความเหมาะสมมาตัดสิน แท้จริงก็มีจุดร่วมของวิธีสื่อสารว่า สื่อสารดีคือทำถูกใจ แต่อาจจะไม่ถูกต้อง จึงทำให้ขาดมาตรฐานการตัดสินว่าการสื่อดีไป ผู้วิจัยจึงคัดเลื...
	1. สันทัสสนา ชี้แจงให้ชัด แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน
	2. สมาทปนา สร้างกำลังใจ ชวนให้ปฏิบัติ
	3. สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า
	4. สัมปหังสนา บำรุงจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบานP23F
	พุทธวิธีการสื่อสาร 4 ข้อข้างต้นนี้ กล่าวเป็นคติได้ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง เช่นเดียวกับคำบรรยายคำว่า ผู้อำนวยการขององค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า ผู้อำนวยการคือผู้ปลุกจิตจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากทำงานด้วย ส่วนคำว่า...
	แบบการสื่อสาร
	ข้อนี้ ผู้วิจัยตั้งใจที่จะเสนอแนวคิดว่า การสื่อสารในองค์กรหรือหน่วยงานใดก็สุดแท้แต่ มีการสื่อสารกัน 2 แบบ คือ แนวดิ่ง กับ แนวราบ ซึ่งการสื่อสาร 2 แนวนี้มีผลต่อหัวข้อการบริหารจัดการเครือข่ายในเรื่องวิจัยนี้ ว่า ถ้าเป็นเครือข่ายภาครัฐ จะบริหารจัดการแนว...
	แผนผัง 2.3.8: แสดงการสื่อสารภาครัฐ (ดิ่ง) กับประชาชน (แนวราบ)
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	การสื่อสารเครือข่าย
	การสื่อเครือข่าย เป็นภาระงานที่เน้นในการวิจัยนี้ มีนักวิจัยหลายท่านให้แนวคิดไว้ ที่สำคัญคือ การสื่อสารแบบตัวป้อนเครือข่ายได้แก่ กิจกรรมที่ทำร่วมกัน เพราะกิจกรรมจะบังคับให้มีการสื่อสารโดยอัตโนมัติ สังเกตว่า รูปแบบการสื่อสารมากมาย แต่จะเลือกใช้แบบใดนั้...
	แผนผัง 2.3.9:  แสดงการสื่อสารเครือข่ายด้วยกิจกรรม
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	สรุปท้ายเรื่อง
	การเสริมสร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการเสริมสร้างด้วยหลักการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอำนาจแก่ประชาชน  และช่องทางสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน  มีหลักการเสริมสร้างความสัมพันธ์ (connection) กับบุคคล องค์กร...

	07   บท  2.4 ทฤษฎี  2.5 วิจัย
	08   บท  3  วิธีวิจัย
	09   บท 4.1  การศึกษา
	บทนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบโจทย์วิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อรองรับข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาประเทศประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งใช้ประเทศตัวอย่าง 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์และเมียนมา สอดคล้องกับยุทธศาสต...

	010  บท 4.2 แนวคิดเครือข่าย
	ดังนั้น  จุดเริ่มต้นของอาเซียนที่เป็นรูปธรรมตามข้อตกลงกันในชื่อของปฏิญญาบ้าง  (ASEAN Declaration) กฎบัตรบ้าง  (ASEAN Charter) ได้สร้างความเป็น "ประชาคมอาเซียน" เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช้ "กฎบัตรอาเซียน" (ASEA...

	011  บท 4.3 สร้าง เสริมสร้าง เครือขาย
	1) กระบวนการสร้างเครือข่ายการศึกษา
	2) การเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	(1) การจัดการเครือข่ายการศึกษา
	-คุณสมบัติผู้บริหารจัดการเครือข่ายการศึกษา
	-คุณสมบัติผู้บริหารจัดการเครือข่ายตามหลักพ่อค้าการศึกษา
	-คุณสมบัติผู้บริหารจัดการเครือข่ายตามตามทฤษฎี 4M
	(2) การรักษาเครือข่ายการศึกษา
	3) ผลสัมฤทธิ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและภาคีเครือข่ายการศึกษา
	(ASEAN University Network – AUN)
	1) กระบวนการสร้างเครือข่ายการศึกษา
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	ในขั้นสร้างเครือข่ายนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือขาย 4 กระบวนการหลัก ๆ  4 กระบวนการ แต่สอดคล้องกับกระบวนการ 1 ความจำเป็นที่จะมีเครือข่ายคือข้อการะประโยชน์ของเครือข่าย (Network Utilizing)
	การสร้างเครือข่ายการศึกษาตามความดังกล่าวข้างต้นนี้ ภาคีเครือข่ายที่เป็นพระสงฆ์ชาวเมียนมา มหาวิทยาลัยบาลี เมืองย่างยุ่ง กล่าวไว้น่าฟังว่า “เครือข่ายการศึกษาของอาเซียนมิใช่มุ่งเอาของมหาวิทยาลัยภายนอกอย่างเดียว การศึกษาของพระสงฆ์ อย่างภาษาบาลีก็ต้องมีระ...
	ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เมื่ออยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้วจึงต้องเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เป็นภาคีเครือขายโดยมีมหาวิทยาลัยภายในประเทศเป็นตัวแทน ปัญหาว่า เมื่อเป็นภาคีเครือข่ายแล้วจะสร้างเครือข่ายนั้นให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างไร  จึงต้องมีตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์...
	2) การเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	ความข้างต้นโดยสรุป คือ -มีแผนการ -เคลื่อนไหว -ปรับปรุง –เปลี่ยนแนวคิดบริหารจัดการและสร้างทักษะ
	เครือข่ายที่จะอยู่ได้เพราะมีกิจกรรม ถือว่า กิจกรรมคือชีวิตของเครือข่าย ธรรมชาติของเครือข่ายคล้ายทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในตัว และข้อตกลงนั้น คือข้อตกลงที่เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะทำร่วมกัน เช่นการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุ...
	กระบวนการจัดการเครือข่าย เป็นลักษณะเดียวกันกับการบริหารงานองค์กรย่อย ๆ เช่น การบริหารโรงแรมหรือศาลเจ้าสักแห่งหนึ่ง ผู้บริหารสถานแห่งนั้นต้องคิดว่าจะบริหารจัดการให้ดีอย่างไร ข้อสำคัญคือให้ดี เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าใช้บริการ ดังนั้น กระบวนการ 5 นี้เร...
	การวางแผน เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารเครือข่าย โดยการจัดวางโครงการและแผนงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้ารวมถึงการตั้งงบประมาณ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้
	การจัดการองค์กร คือ การแบ่งงานในองค์กรองค์รวม กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมกับกำหนดอำนาจหน้าที่บุคคลที่เหมาะสมกับงาน
	การบังคับบัญชา คือการอำนายการให้ปฏิบัติหน้าที่ การตัดสินใจ การวินิจฉัย การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีภาวะผู้นำ
	การประสานงาน คือ การทำหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
	การควบคุม คือการควบคุมงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของอัตราบุคลากรและงานในหน้าที่ของพนักงาน
	คุณสมบัติของผู้บริหารจัดการเครือข่าย
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	ผู้วิจัยใช้หลักการบริหารงานในหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งหลักการนี้ใช้มานมนานสมัยเรียนมัธยมศึกษาและก็เขียนแนวคิดลงในบทความหรือหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย และทฤษฎีนี้ถูกอ้างในหนังสือหรือรายงานวิจัยมากคล้ายกับทฤษฎีบันได 5 ขั้นของ เอ มาสโลว์  เรียกว่า ทฤษฎี 4 เอม...
	M1  คือMan  หมายถึงบุคลากรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงระดับล่างสุด หรือผู้จัดการที่มีอำนาจเด็ดขาดเรียกว่า CEO แล้วมีผู้ทำงานในตำแหน่งรองลงมา เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้ายสุดนักการภารโรงหรือแม่บ้าน มีรายรับเป็นอัตราเงินเดือนหรืออั...
	M2 คือ Money หมายถึง เงินคืองบประมาณดำเนินการตั้งแต่เงินระยะสั้น ๆ ที่ใช้ในเดือนนั้นหรือปีนั้น เงินระยะยาว คือเงินงบประมาณเพื่อการลงทุน เงินกองทุน และเงินในที่นี้รวมถึงแหล่งทุนและการใช้เงินด้วย
	M3คือ Material หมายถึง วัสดุดิบป้อนเข้าเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายใหม่หรือสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมอุดมการณ์กัน ตัวอย่างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วัสดุที่จะนำมาป้อนมหาวิทยาลัยคือ ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา รวมถึงพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ แม้เ...
	แผนผัง 4.3.2 แสดงองค์คุณแห่งผู้จัดการเครือข่ายตามแนวพระพุทธศาสนา
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	3) ผลสัมฤทธิ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและภาคีเครือข่ายการศึกษา
	(ASEAN University Network – AUN)
	สรุปว่า การสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการ 6 ขั้นเริ่มจากความจำเป็นหรือความสำคัญที่ให้ต้องมีเครือข่าย และเป้าหมายท้ายสุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน มีการเสริมสร้างด้วย การบริหารจัดการดี ผู้นำเครือขายมีวิสัยทัศน์ คือมีจักขุมา มีการบริหารจัดการงานดี คือ มีวิธุโร...

	012  บท 4.4 องค์ความใหม่  สร้าง เสริมสร้าง เครือขาย
	4.4 องค์ความรู้กระบวนการสร้างเครือข่ายการศึกษาประชาคมอาเซียน
	1) กำหนดโครงสร้างเครือข่ายการศึกษา
	2) กำหนดปัจจัยหลักการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	3) กำหนดแผนภูมิโมเดลเครือข่ายการศึกษา
	4) กำหนดการดำเนินงานเครือข่ายและภาคีการศึกษา
	5) กำหนดส่วนประกอบการดำเนินงานเครือข่ายการศึกษา
	1) กำหนดโครงสร้างเครือข่ายการศึกษา
	แผนผัง 4.4.1 แสดงโครงสร้างบริหารเครือข่ายการศึกษา (จำลอง)
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	แหล่งที่มา : อินโฟกราฟิกพุทธอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. 2561:145
	แผนผัง  4.4.3 แสดงโครงสร้างแผนงานเครือข่าย
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	2) กำหนดปัจจัยหลักการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
	ผู้วิจัยกำหนดปัจจัยหลักในการเสริมสร้างเครือข่าย โดยมีปัจจัยย่อย ๆ ลงไปถึงกิจกรรม/โครงการ โดยจำลองมาจากเสาหลักอาเซียน 3 เสา ดังนี้
	แผนผัง 4.4.4  แสดงโครงสร้างเครือข่ายการศึกษาอาเซียน
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	(1) ปัจจัยนำเข้าของเครือข่าย
	รายงานวิจัยหัวข้อนี้ เป็นการแสดงตัวอย่างเนื้อหาในส่วนปัจจัยนำเข้า  ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสามเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งเสาหลักอาเซียนหนึ่งในสามเสา คือ เสาแห่งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลัก...
	สุภาษิต สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก  (สติ โลกสฺมิ ชาคโร)
	ปรัชญา พัฒนาทักษะชีวิต  เป็นมิตรกับการศึกษา
	บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาอาเซียน
	จัดการสอนการเรียนตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
	วิสัยทัศน์ สร้างภูมิคุ้มกันอาเซียนให้มั่นมั่นคง มั่งคั่ง
	สร้างฐานชีวิตด้วยการศึกษา
	เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
	พันธกิจ ผลิตบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยฐานข้อมูล
	เพิ่มทุนการศึกษาอาเซียน    แลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา
	ยุทธศาสตร์  เป็นแผนการที่เน้นเชิงปฏิบัติการและสัมพันธ์อยู่กับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันที่สำคัญ 5 รายด้านยุทธศาสตร์ คือ
	1. สะท้อนแนวคิดผ่านประสบการณ์ตรง เสนอแนวทางผ่านแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล อนุวัติให้เท่าทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เน้นนวัตกรรม
	2. ร่วมมือทางวิชาการ สร้างหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/ประเภทที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานประเทศอาเซียนยุค. 4.0  เร่งพัฒนาด้านบุคลากรสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในเชิงปริมาณและคุณภาพระดับสากล
	3. ส่งเสริมทุนการวิจัยประเทศอาเซียน ถ่ายทอดสู่การประยุกต์ใช้เชิงสาธารณะและพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศอาเซียน
	4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายอาชีพของสถานศึกษา การทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพในองค์กรทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ
	5. พัฒนาแหล่งข้อมูลการศึกษาประชาคมสังคมอาเซียน มียุทธศาสตร์ สร้างเครือข่าย มีกระบวนการมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากสังคมรากหญ้าสู่สากล
	แผนผัง 4.4.5  แสดงยุทธศาสตร์รายด้านการศึกษาอาเซียน
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	จำนวน 5 ยุทธศาสตร์เครือข่ายการศึกษาอาเซียนข้างต้นนี้ สรุปเป็นคำนิยมว่า สะท้อนแนวคิด –ร่วมมือทางวิชาการ-ส่งเสริมการวิจัย-พัฒนาบุคลากร-สร้างแหล่งข้อมูล ในเรื่องนี้  ผู้บริหารสำนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยอดัมสัน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแห่...
	กลยุทธ์ (จากยุทธศาสตร์ที่ 1)
	-พัฒนาแนวคิด กำหนดนโยบาย และนำเสนอเพื่อการเห็นชอบและอนุมัติ
	-พัฒนาสมรรถนะการควบคุม กลไก เทคนิค อย่างมีประสิทธิผล
	มาตรการ
	-กำหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาผ่านหลักสูตรแก่ประเทศอาเซียน
	-เสนอการพัฒนาแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน
	-จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศอาเซียน
	-บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
	โครงการ /กิจกรรม
	-โครงการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงทุก 5 ปีการศึกษา
	-โครงการสัมมนาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในปัจจุบัน
	-โครงการจัดหาทุน/ร่วมทุน/ระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่ประเทศอาเซียน
	-โครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
	กลยุทธ์ (จากยุทธศาสตร์ที่ 2)
	– พัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับประเทศอาเซียนสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
	–พัฒนาบุคลการสายอาจารย์และสายวิชาชีพให้มีปริมาณเพียงพอทุกสายวิชาการ
	มาตรการ
	-พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน
	-พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและและการประกอบอาชีพ
	-สนับสนุนการจัดระบบการศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอาเซียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
	-ส่งเสริมการผลิตและการสอนของอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
	-พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของประเทศอาเซียน
	-พัฒนาวิชาการสายศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับสากล
	-ส่งเสริมประชาวิชาการเชิงการแข่งขันที่สร้างสรรค์ต่อการสร้างนวัตกรรม
	-ส่งเสริมการศึกษาความเข้าใจในการอยู่ร่วมสังคมข้ามวัฒนธรรม
	โครงการ / กิจกรรม
	-โครงการอบรมภาษาอังกฤษรองรับประชาคมสังคมการศึกษาอาเซียน
	-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลาการสถานศึกษาสู่ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
	-โครงการแลกเปลี่ยนครู / อาจารย์ในประเทศอาเซียนด้านภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม
	-โครงการผลิตครูอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาเพื่อศึกษาภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
	-โครงการเสริมสร้างบุคลากรสายอาจารย์สาขาศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
	-โครงการเสริมสร้างการแข่งขันทางวิชาการด้านนวัตกรรมสู่การส่งออกระดับนานาชาติ
	-โครงการศึกษาสภาพการกับการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมข้ามชาติของประเทศอาเซียน
	กลยุทธ์ (จากยุทธศาสตร์ที่ 3)
	–พัฒนาระบบการวิจัยประชาคมอาเซียนให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล
	–พัฒนานักวิจัย นักการศึกษาให้มีผลงานการวิจัยที่ผลต่อยอดระดับอาเซียน
	มาตรการ
	-ส่งเสริมทุนวิจัยทางสังคมระหว่างประเทศอาเซียนแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
	-กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศอาเซียนด้วยข้อมูลวิจัย
	-ส่งเสริมขยายเครือข่ายทางการศึกษากับประเทศอาเซียน
	-สนับสนุนทุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่แข่งขัน
	-ส่งเสริมการวิจัยวัฒนธรรมทางศาสนาเชิงพื้นที่จากมหาวิทยาลัยของประเทศอาเซียน
	-ส่งเสริมการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษารายประเด็นเชิงวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา
	โครงการ/กิจกรรม
	-โครงการศึกษาแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
	-โครงการปฏิญญาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องผองเพื่อนในอาเชียน
	-โครงการขยายเครือข่ายการวิจัยการศึกษาแบบพหุภาคี
	-โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงการแข่งขันระดับจดสิทธิบัตรจากการวิจัย
	-โครงการทัศนศึกษาทางศาสนา การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม ในประเทศเมียนมาและทัศนศึกษามหาวิทยาลัยตามแบบฉบับอเมริกา ประเทศฟิลิปปินส์
	-โครงการวิจัยร่วม เรื่อง “ศาสตร์ ศิลป์ ภาษา” ในประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
	กลยุทธ์ (จากยุทธศาสตร์ที่ 4)
	-พัฒนาแผนการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารย์และนักศึกษาโดยโอนหน่วยกิต
	-พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนามีผลงานนวัตกรรม
	มาตรการ กลยุทธ์
	-มาตรการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายอาจารย์และสายวิชาชีพ
	-มาตรการส่งเสริมการตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศอาเซียนในสถานศึกษา
	-มาตรการส่งเสริมการเป็นภาคีในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบการศึกษา งบประมาณการศึกษา
	-มาตรการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ
	-มาตรการจัดสรรทุนเพื่อสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา
	โครงการ/กิจกรรม
	-โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน
	-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับโอนหน่วยกิตและแลกเปลี่ยนชั่วคราว เพื่อศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน
	-โครงการจัดตั้งศูนย์/ห้องอาเซียนประจำสถานศึกษาทุกระดับ
	-โครงการจัดตั้งงบประมาณและระดมทุนสำหรับบริหารจัดการการศึกษาประเทศอาเซียน
	-โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ เรื่อง อาเซียนในวันนี้ กับ โลกดิจิตอล ในทศวรรษหน้า
	-โครงการผลิตอัตรากำลังสายวิชาการและสายอาชีพด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า
	กลยุทธ์ (จากยุทธศาสตร์ที่ 5)
	–พัฒนาและสร้างแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม การวิจัยอาเซียน
	–พัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาแนวคิด สติปัญญาจากระดับรากหญ้าสู่สากล
	มาตรการ
	-สร้างแหล่งเครือข่ายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตอบสนองประชาคมในถิ่นทุรกันดารและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม
	-วางมาตรการการใช้เทคโนโลยีประการกับการส่งเสริมอาชีพสินค้าโอท็อป หรืออื่น ๆ
	-ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา ครอบคลุมชุมชนบ้าน เมืองรวมถึงศาสนา อาราม
	-สร้างโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เนตแก่การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยด้วยการติดตั้งสัญญาณฟรีตามหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หรือศาสนสถาน
	โครงการ / กิจกรรม
	-โครงการสร้างเครือข่ายการศึกษาผ่านดาวเทียมสู่ประชาคมระดับรากหญ้า
	-โครงการสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีกับการโฆษณาสินค้าของชุมชน
	-โครงการเพิ่มเครือข่ายทางการศึกษาแก่ชุมชน  บ้าน ศาสนาสถาน
	-โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในโลกดิจิตอลในทศวรรษนี้
	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ นี้ อาจารย์ ดร. ธิดากยู ศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการโครงการพัฒนา MDevSProgramme  ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยว่า มหาวิทยาลัยนี้ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการ ...
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	แผนผัง 4.4.7  แสดงสาระกระบวนการของเครือข่าย
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	แผนผัง 4.4.8  แสดงโมเดลโครงสร้างการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาอาเซียน
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	4) การดำเนินงานเครือข่ายและภาคีเครือข่ายการศึกษา
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	สรุปท้ายเรื่อง
	ทุกเครือข่ายมีแนวคิดการเสริมสร้างเครือข่ายมีองค์ประกอบหลักอยู่ว่า รับรู้และมองมุมที่เหมือนกัน มีทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กั...
	กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมี 3 ส่วน หลัก ๆ คือ ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยผลผลิต ที่มีการสร้าง-เสริมและการรักษาสร้างเครือข่ายด้วยความจำเป็น  เสริมเครือข่ายด้วยกิจกรรมเครือข่ายที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายที่มีชีวิต มีการบ...
	แผนผัง 4.4.10 แสดงยุทธศาสตร์เครือข่าย
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561

	013  บท 5 สรุป
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561
	เครือข่าย ตามคำนิยามของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ว่า ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม  กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย  สอดคล้องกับความหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ให้ความหมายว่า  การร่วมมือระหว่า...
	มีการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างเครือข่ายเป็นระยะด้วยการวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)  บังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) ควบคุมงาน (Controlling)   มีการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารที่คล่องต...
	ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟิลิปปินส์
	แหล่งที่มา : พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2561

	014  ภาคผนวก
	เครือข่าย ตามคำนิยามของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ว่า ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม  กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่ายP7F P  สอดคล้องกับความหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ให้ความหมายว่า  การร่วมมือร...
	มีการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างเครือข่ายเป็นระยะด้วยการวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)  บังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) ควบคุมงาน (Controlling)   มีการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารที่คล่องต...
	ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟิลิปปินส์




