
 
 

การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจดัการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2560 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจดัการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2560 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ชื่อเรื่อง  ผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ผูวิจัย  นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

หนวยงาน กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปที่พิมพ  2560 

 

บทคัดยอ 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 

ใหมีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคณุภาพและมาตรฐาน 

ของชาติและสากล  โดยมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนเวลาการเปด - ปดภาคเรยีนตามมติท่ีประชุม 

อธิการบดีแหงประเทศไทย  เพื่อใหสอดคลองกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน ตั้งแต 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2557  การวิจัยในครั้งนี้มคีวามมุงหมายเพ่ือ  1)  ศึกษาผลกระทบ 

ที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  และอาจารย  2)  เปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของนิสิตระดับปริญญาตรี  จาํแนกตามชั้นป   

และกลุมสาขาวิชา  3)  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

ของเจาหนาที่  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  และสังกัดหนวยงาน  4)  เปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม 

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของอาจารย  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา   

และ  5)  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  จํานวน  1,054  คน  ประกอบดวย  1)  นิสติระดับ 

ปริญญาตรีที่กําลังศกึษาอยูในภาคปลาย  ปการศึกษา  2559  จํานวน  380  คน  ไดมาโดยใชวิธีการ 

สุมแบบแบงชั้น  2)  เจาหนาที่  จํานวน  329  คน  ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบงาย  3)  อาจารย  

จํานวน  296  คน  ไดมาโดยโดยใชวิธีการสุมแบบงาย  และ  4)  กลุมตวัอยางที่ใชในการสัมภาษณ  

จํานวน  49  คน  ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบงาย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม  จํานวน  3  ฉบับ  ไดแก  แบบสอบถามการศกึษา

ผลกระทบของการเปด – ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชนิดมาตราสวน  5  ระดับ  

ประกอบดวย  1)  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สาํหรับสอบถามนิสิต  จาํนวน  33  ขอ  มีคาอํานาจ



จําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.65  ถึง  0.91  และมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  0.96  2)  แบบสอบถาม  

ฉบับท่ี  2  สําหรับสอบถามเจาหนาท่ี  จํานวน  40 ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.75  ถึง  

0.97  มคีาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เทากับ  0.96  และ  3)  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สําหรับสอบถาม

อาจารย  จาํนวน  41  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.54  ถึง  0.87  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  

เทากับ  0.98  และแบบสัมภาษณ  จํานวน  4  ฉบับ  ไดแก  แบบสัมภาษณการศกึษาผลกระทบ 

ของการเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบดวย  1)  แบบสัมภาษณ  ฉบับท่ี  1   

สําหรับสัมภาษณนิสิต  จํานวน  43  ขอ  2)  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  2  สาํหรับสัมภาษณเจาหนาที่  

จํานวน  50  ขอ  3)  แบบสมัภาษณ  ฉบับที่  3  สาํหรับสัมภาษณอาจารย  จาํนวน  51  ขอ   

และ  4)  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  4  สาํหรับสัมภาษณผูบรหิาร  จํานวน  23  ขอ  สถิตทิี่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ

ความแปรปรวน  F-test  (One-way  ANOVA) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  นิสิตและเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

ที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับนอย  สวนของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

  2.  นิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีชั้นปและกลุมสาขาวิชาแตกตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

  3.  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และสังกัดหนวยงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด – ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

แตกตางกัน  (p < 0.05) 

  4.  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดกลุมสาขาวชิาแตกตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

  5.  การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีจุดดี  คือ  

มีความเปนสากล  มีจุดบกพรอง  คือ  สภาพอากาศไมเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเรยีนท่ี  2   

มีสภาพอากาศรอน  และมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   



คือ  มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)   

ควรพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนใหมีเครื่องปรับอากาศ  ควรบริหารจัดการเรื่องการเบิกจาย

งบประมาณใหสอดคลองและยืดหยุนกับการเปดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน  และเสนอ

ขอมูลไปยังสวนกลางเพื่อใหปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทยทั้งเปด - ปดภาคเรียนตรงกัน   

ตั้งแตระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

 โดยสรปุ  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ไดดําเนินการตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง  สงผลให 

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  จากผลการวิจัยพบวามีขอมูลสําคัญ 

ที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรนําไปแกไข  ปรับปรุง  และพฒันาการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อใหนิสิต  อาจารย  และผูเก่ียวของ  สามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง 

กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียนหรือประเทศอ่ืนในประชาคมโลกอยางแทจริง  ตอไป 
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ABSTRACT 

 

 Mahasarakham University assigns the university policy in producing graduates 

with qualification under current instruction and learning management by national and 

international standard. The university has changed the time for semester beginning and 

ending resulted by the agreement of the board of university presidents of Thailand to 

conform to universities in ASEAN country members starting from semester 1 of the 

academic year 2014. This research aimed to 1) study effects of the ASEAN semester 

begin and end time on an educational arrangement of the undergraduate level at 

Mahasarakham University based on the opinion survey on students, staff members and 

lecturers, 2) compare the opinions of the changing time of semester begin and end 

among students from different years and programs, 3) compare the opinions of the 

changing time to begin and end semesters among the staff members with different 

years of work experiences and from various departments; 4) compare the opinions of 

the changing time to begin and end semesters among the lecturers in undergraduate 

level from different departments; and 5) investigate guidelines for undergraduate 

educational management of Mahasarakham University. Research samples include  

1,054 participants classified as 1) 380 undergraduate students who were enrolling the 

second semester of the academic year 2016 and selected by using the stratified 

random sampling technique, 2) 329 staff members retrieved by using the simple 

random technique, 3) 296 lecturers obtained by using the simple random technique 

and 4) 49 samples for interviews selected by the simple random technique. Research 

instruments were questionnaires and interview forms. Three sets of 5-rating-scaled 

questionnaires asked about effects from the changing time for the semester beginning 

and ending to conform to ASEAN country members; 1) a 33 item questionnaire for 

students (rxy = 0.65-0.91 and 0.96 reliability), 2) a 40-item questionnaire for staff 



members (rxy = 0.75-0.97 and 0.96 reliability) and 3) a 41-item questionnaire for 

lecturers (rxy = 0.54-0.87 and 0.98 reliability). The four interview forms were 1) student 

interview form containing 43 items, 2) staff interview form of 50 items, 3) lecturer 

interview form of 51 items and 4) administrative interview form of 23 items. Statistics 

used in data analysis were frequency, percentile, standard deviation and F-test   

(One-way  ANOVA). 

 The results of the research are as follows; 

  1. Students and the staff members at Mahasarakham University agreed on 

that the effects resulted from the changing time to begin and end semester as to 

conform to universities in ASEAN on the undergraduate educational management at  

a low level while the lecturers agreed on the issue at a moderate level.  

  2. Students at Mahasarakham University from different years and programs 

agree on that the effects resulted from the changing time to begin and end semester 

as to conform to universities in ASEAN on the undergraduate educational management 

indifferently (p > 0.05)  

  3. Staff at Mahasarakham University with different years of working 

experiences agree on that the effects resulted from the changing time to begin and 

end semester as to conform to universities in ASEAN on the undergraduate educational 

management differently (p < 0.05)  

  4. Lecturers at Mahasarakham University different departments agree on 

that the effects resulted from the changing time to begin and end semester as to 

conform to universities in ASEAN on the undergraduate educational management 

indifferently (p > 0.05)  

  5.  Although benefit of ASEAN semester is to comply with international 

university, the disadvantage is that inappropriate hot weather in Thailand second 

semester and Guidelines for undergraduate educational management of Mahasarakham  

University regarding the changing time to begin and end semester as to conform to 

universities in ASEAN suggest the university to revert to the old schedule that the 

semester one started in June. All classrooms should be equipped with air-conditioners. 

Budget and finance calendar should be adjusted to conform to and flexible with the 

period of teaching and learning arrangement. Moreover, the university needs to 

propose to the central authority for the revision of that all educational levels primary 



to higher education in Thailand to follow the same academic calendar to begin and 

end the semester.  

 In conclusion, Mahasarakham University has answered the Ministry of 

Education policy to begin and end the semester to conform to the universities in 

ASEAN and manage necessary matters properly. This research discovered key 

information which can be used as a resource for reviewing, revising and developing the 

institute teaching and learning arrangement to comply with other universities in ASEAN 

or international community. 



ประกาศคุณูปการ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้สาํเร็จไดดวยการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสนับสนุนทนุวิจัย   

ในสวนของงบประมาณเงินรายได  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ 
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บทที ่ 1 

 

บทนาํ 

 

ภูมิหลัง 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสถานศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริม

วิชาการและวิชาชพีชั้นสูง  ทาํการสอน  ทําการวิจัย  ใหบรกิารแกสังคม  และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537.  2537  :  2)  โดยมีวิสัยทัศนเพื่อความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล  ในการนี้  เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค

และวิสัยทัศน  มหาวิทยาลัยจงึไดกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  

(กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   2560  :  17, 19)  ซึ่งสอดรับกับมติที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย  (ทปอ.)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2554  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ทาพระจันทร  กรุงเทพฯ  มีมติปรับเวลาการเปดปดภาคเรียนใหตรงกับสากล  เพื่อเตรียมพรอมรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียนในป  2558  จากเดิมภาคเรียนที่ 1 ชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม   

และภาคเรียนท่ี  2  ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม  ใหเลื่อนการเปดเรยีนภาคเรียนที่  1   

เปนชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  และภาคเรียนที่  2  เปนชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  

และปดภาคเรียนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  (มติชนออนไลน.  2554  :  เว็บไซต) 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดาํเนินการปรับเวลาการเปด - ปดภาคเรียนตามนโยบาย 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยมีการประชุมเตรียมความพรอมและปรับปฏิทิน

การศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับมติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ต้ังแตภาคตน   

ปการศึกษา  2557  จนกระทั่งปจจุบัน  รวมระยะเวลาในการดาํเนินการเปนเวลากวา  3  ปการศึกษา     

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถบริหารจัดการดานการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่กําหนดไว 

ในปฏิทินการศึกษาทุกประเด็น  แตดวยการปรับเปลี่ยนที่ไมตรงกับฤดูกาลของภูมิภาคหรือกิจกรรม 

ของสวนราชการอื่น  จากการดําเนินการจัดการศึกษาโดยการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมประเทศอาเซียน  อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  สงผลกระทบ

ตอการเรียนการสอน  การทํางานหรือการดาํเนินชีวิตประจําวันของนิสิต  อาจารย  เจาหนาที ่

หรือผูที่เก่ียวของ  เชน  1)  นสิิตหรืออาจารยเกิดความเครียดเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนในชวง 

ภาคปลาย  (มีนาคม - พฤษภาคม)  อาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอนได  2)  การใชไฟฟาในชวง 

ภาคปลาย  ชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  โดยเฉลี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้น  ดังนี้  (กองอาคารสถานที่  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2559)   
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  1.  ปการศึกษา  2557  มีปริมาณการใชไฟฟาในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

โดยเฉลี่ย  1,975,668  kw-h  เพิ่มข้ึนรอยละ  1.47  เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2556   

ที่มีการใชไฟฟา  โดยเฉลี่ย  1,947,115  kw-h   

  2.  ปการศึกษา  2558  มีปริมาณการใชไฟฟาในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

โดยเฉลี่ย  2,537,124  kw-h  เพิ่มข้ึนรอยละ  28.42  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2557   

ที่มีการใชไฟฟา  โดยเฉลี่ย  1,947,115  kw-h   

  3.  ปการศึกษา  2559  ปรมิาณการใชไฟฟาในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   

โดยเฉลี่ย  2,658,010 kw-h เพิ่มขึ้นรอยละ  4.76  เม่ือเปรียบเทียบกับปการศกึษา  2558   

ที่มีการใชไฟฟา  โดยเฉลี่ย  1,947,115  kw-h   

 ทั้งนี้  การใชไฟฟามีปริมาณมากอาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน 

ในภาคปลายตรงกับชวงฤดูรอน  (หองเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)  ซึ่งเดมิจะเปนชวงปดภาคเรยีน  

และอาจจะผนวกกับมหาวิทยาลัยมีการสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน   

จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยสูญเสยีงบประมาณในการชาํระคาไฟฟาจาํนวนมาก  3)  มีวันหยุดราชการ

ในชวงภาคปลาย  (มกราคม - พฤษภาคม)  จํานวนมาก  อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน  

4)  การจัดกิจกรรมของนิสิตในชวงเปดภาคการศึกษาในชวงภาคตน  (สิงหาคม - ธันวาคม)  เปนชวง 

ฤดูฝน  อาจสงผลใหการจัดกิจกรรมมีความลําบากและเสียงตอภัยที่อาจเกิดจากมรสุมในชวงฤดูฝน   

5)  การรับสมัครงานของสวนราชการหรือภาคเอกชน  สวนใหญยังเปนชวงเดิม  คือ  ชวงเดือนมีนาคม

ถึงเดือนพฤษภาคม  ซึ่งนิสิตกําลังศกึษาอยูในภาคปลาย  จึงสงผลตอภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษา  6)  การเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศกึษาขั้นพื้นฐานและระดบัอาชีวศึกษา

ไมไดเล่ือนเปด - ปดเทอมตามอาเซียนทําใหมีปญหาในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร  โรงเรียนเปดปการศึกษาใหมในเดือนพฤษภาคม  ขณะที่มหาวิทยาลยัมีนิสิต 

ที่ตองฝกสอนกับโรงเรียนซึ่งเปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยปดเทอม  หรือ  7)  การจายงบประมาณ 

ไมสอดคลองกับปงบประมาณ  เน่ืองจากสวนราชการงบประมาณจะเริ่มตน  1  ตุลาคม  ถึง   

30  กันยายน  แตในทางปฏิบัติเม่ือถึงเดือนสิงหาคมทุกหนวยงานจะตองรีบใชและคืนงบประมาณ

ทั้งหมด  แตมหาวิทยาลัยพึ่งเริ่มเปดเทอมและใชงบประมาณหมดแลวทําใหไมมีเงินไปทํากิจกรรมตางๆ  

ใหแกนิสิต  เปนตน 

 ดังนั้น  จากประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามดังกลาวขางตน  มหาวิทยาลัยควรมีการศกึษาอยางเปนระบบดวยวิธี

กระบวนการทางวชิาการ  เพือ่ใหทราบถึงสภาพปจจุบัน  ผลกระทบและแนวทางในการดาํเนินการ 

ครอบคลุมทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  เพื่อให 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล  สงผลใหนิสิต  อาจารย  เจาหนาท่ี   
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หรือผูที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจและประสบความสาํเร็จทั้งในเรื่องการเรียน 

และการทํางาน  และมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอน 

มีคุณภาพอยูในระดับสูงยิ่งข้ึนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  

เจาหนาที่  และอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามชั้นป  และกลุมสาขาวิชา 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

ของเจาหนาที่  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  และสังกัด

หนวยงาน 

 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 5.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 

 1.  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นป 

และกลุมสาขาวิชา  แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แตกตางกัน 

 2.  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน   

และสังกัดหนวยงาน  แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แตกตางกัน 
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 3.  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดกลุมสาขาวชิา  แตกตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แตกตางกัน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 1.  มหาวิทยาลัยทราบขอมูลที่สงผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

 2.  มหาวิทยาลัยทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3.  เปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนา  ปรับปรุง  และวางแผน  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4.  เปนขอมูลท่ีสําคัญในการตัดสินใจสําหรับผูบริหารและผูเกี่ยวของในการดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนการเปด - ปดภาคเรยีนของมหาวิทยาลัย 

 

กรอบการดําเนนิการวิจัย 

 

 การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวจิัยกําหนด 

กรอบการดําเนินการวิจัย  ดังภาพประกอบ  1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบการดําเนินการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  40,365  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  

2559)  ประกอบดวย 

  1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย   

ปการศึกษา  2559  จาํนวน  36,777  คน 

ผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

ตอการจดัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แนวทาง 

ในการพัฒนา 

การจัดการเรียน 

การสอนระดับ

ปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

 การจัดการเรยีน 

การสอนในระดับ 

ปริญญาตร ีเมื่อเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบัน 

อุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีน 

ซึ่งอาจมผูีไดรับผลกระทบ 

3  กลุม  ดังนี ้

 1. นิสติ  

  จําแนกตามชั้นป

และกลุมสาขาวิชา 

 2. เจาหนาที ่

  จําแนกตาม

ประสบการณในการ 

ปฏิบัติงานและสังกัด

หนวยงาน 

 3. อาจารย 

  จําแนกตาม 

กลุมสาขาวิชา 

ผลกระทบตอนิสติ 

1.  ดานการเรียนการสอน 

2.  ดานการทํากิจกรรม 

3.  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

4.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ผลกระทบตออาจารย 

1.  ดานการเรียนการสอน 

2.  ดานการวิจัย 

3.  ดานการบรกิารวิชาการ 

4.  ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

5.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ผลกระทบเจาหนาท่ี 

1.  ดานการปฏิบัติงาน 

2.  ดานการวางแผน 

3.  ดานการประสานงาน 

4.  ดานการบรกิาร 

5.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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  1.2  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  1,282  คน 

  1.3  เจาหนาที ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  2,306  คน 

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  1,005  คน  โดยใชสูตรของ  Yamane'  

ประกอบดวย 

  2.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย   

ปการศึกษา  2559  จาํนวน  จํานวน  380  คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ 

ที่ทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 

  2.2  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  296  คน  กําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณท่ีทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม 

แบบงาย   

  2.3  เจาหนาที ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  329  คน  กําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณท่ีทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม 

แบบงาย   

 3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  จํานวน  68  คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

รอยละ  50  ของตําแหนงหรือหนวยงาน  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบงาย  ดังนี้ 

  3.1  ผูบรหิารระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  อธิการบดี  รองอธิการบดี   

และผูชวยอธิการบดี  จํานวน  8  คน 

  3.2  ผูบรหิารระดับคณะ  ประกอบดวย  คณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ  

ผูอํานวยการสถาบัน/สาํนัก  และหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะทุกคณะ  จํานวน  23  คน 

  3.3  ผูบรหิารระดับกอง  ประกอบดวย  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการศูนย   

และผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  จํานวน  6  คน 

  3.4  อาจารย  ประกอบดวย  ตัวแทนอาจารยจากทุกคณะ  จํานวน  10  คน 

  3.5  เจาหนาที่  ประกอบดวย  ตัวแทนเจาหนาที่จากทุกคณะ  จํานวน  10  คน 

  3.6  นิสิต  ประกอบดวย  ประธานสภานิสิต  นายกองคการนิสิต  และนายกสโมสร 

หรอืตัวแทนนิสิตจากทกุคณะวิชา  จาํนวน  11  คน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  กิจกรรมทางดานการเรยีนการสอนหรือกิจกรรม 

อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดาํเนนิการ  เพื่อใหนิสิตสามารถสาํเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
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 2.  อาจารย  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่ในการสอนของแตละรายวิชา 

 3.  เจาหนาที่  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน   

ทุกประเภทและทุกตําแหนงงาน 

 4.  นิสิต  หมายถึง  ผูกําลังศกึษาอยูในระดับปริญญาตรี  ภาคตน  ปการศกึษา  2560   

ทุกระบบการศึกษา 

 5.  ผลกระทบ  หมายถึง  สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

โดยมีผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  2  ทาง  ดังนี้ 

  5.1  ผลกระทบทางบวก  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเปนผลดีหรือเปนประโยชนจากการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

  5.2  ผลกระทบทางลบ  หมายถึง  สิ่งที่อาจเปนผลเสียหรือกอใหเกิดความเสียหาย 

จากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

  โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ประกอบดวย 

   1.  ผลกระทบตออาจารย  หมายถึง  สิ่งที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ 

ตอผูสอนในดานการเรยีนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุศิลปวัฒนธรรม   

และการดาํเนินชีวิตประจําวัน  เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

    1.1  ผลกระทบตออาจารยดานการเรียนการสอน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้น 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูสอนเก่ียวกับการเปดรายวิชาสอน  การเตรียมการสอน  สภาพหองเรียน  

อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน  การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมในการสอน   

วิธีการสอนในแตละรายวิชา  การสอบ การวัดผลและการประเมินผลในแตละรายวิชา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิต  การจัดการเรียนการสอนของคณะหรือวิทยาลัย  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    1.2  ผลกระทบตออาจารยดานวิจัย  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก 

และทางลบตอผูสอนเก่ียวกับการวางแผนการทําวิจัย  การขอรับทุนสนับสนนุ  การทําวจิัย  พื้นที่ทําวิจัย

ภาคสนามหรือกลุมตัวอยางการวิจัย  การดาํเนินการวิจยั  การรวมทําวิจัยกับบุคคล หนวยงาน   

หรือสถาบันอ่ืน  การประสานผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในการทําวิจัย  การนาํเสนอหรือเผยแพร

ผลงานวิจัย  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 
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    1.3  ผลกระทบตออาจารยดานการบริการวิชาการ  หมายถึง  สิ่งที่อาจเกิดข้ึน 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูสอนเก่ียวกับการวางแผนการบริการวิชาการ  ชวงเวลาการจัดบริการวิชาการ 

การประสานงานการบริการวชิาการ  การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ  การเปนวิทยากรในการบริการ

วิชาการ  การเปนผูทรงคุณวุฒิในการบริการวิชาการ  การบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชน  

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    1.4  ผลกระทบตออาจารยดานการทํานศุลิปวัฒนธรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้น

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูสอนเก่ียวกับการเขาถึงและทราบขอมูลการทํานุศิลปวัฒนธรรม  การสงเสริม

และการใหทุนสนับสนุนการทํานุศิลปวัฒนธรรม  การประสานงานการทํานุศิลปวัฒนธรรม  การจัด

กิจกรรมทํานุศลิปวัฒนธรรม  การเขารวมกิจกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและวัฒนธรรม 

อันดีงามในทองถ่ินภาคอีสาน  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในมหาวิทยาลัย  อุณหภูมิและสภาพ

ภูมิอากาศ 

    1.5  ผลกระทบตออาจารยดานการดําเนินชวีิตประจาํวัน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจ

เกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบตอผูสอนเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินชวีิต  การเดินทาง  คาใชจาย

สวนตวั  ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว  ความสัมพนัธระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น  การใช

สาธารณูปโภคในมหาวิทยาลยั  การทองเท่ียวหรือการพักผอน  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

   2.  ผลกระทบตอเจาหนาที่  หมายถึง  สิ่งที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ 

ตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในดานการปฏิบัติงาน  การวางแผน  การประสานงาน   

การบริการ  และการดําเนินชวีิตประจาํวัน  เมื่อมหาวิทยาลยัเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมประชาคมอาเซียน  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

    2.1  ผลกระทบตอเจาหนาที่ดานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สิ่งที่อาจเกิดข้ึน 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับการเขาถึงและรับทราบขอมูล

ขาวสารสาํหรับการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานรวมกับบุคคล  หนวยงาน 

หรือสถาบันอ่ืน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    2.2  ผลกระทบตอเจาหนาที่ดานการวางแผน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้น 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับการเตรียมการวางแผน 

การปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในหนวยงาน  การดาํเนินการตามแผน 

การปฏิบัติงาน  ความสาํเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินแผนการปฏิบัติงาน  การปรับปรุง 

และพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  อุณหภูมิ 

และสภาพภูมิอากาศ 

    2.3  ผลกระทบตอเจาหนาที่ดานการประสานงาน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึน 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับการรับ – สงขอมูลขาวสาร 
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หรือเอกสาร  การสื่อสารระหวางบุคคลหรือหนวยงาน  การประสานงานระหวางผูปฏิบัติงาน   

การประสานงานกับผูรับบริการ  การประสานงานกับผูบริหารหรือผูบังคบับัญชา  การประสานงาน 

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    2.4  ผลกระทบตอเจาหนาที่ดานการบริการ  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก

และทางลบตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสาร 

การใหบริการ  ขั้นตอนและวิธีการใหบริการ  การใหบริการตอผูรับบริการ  ชองทางการใหบริการ   

การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ  ความสาํเร็จในการใหบรกิาร  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

การใหบริการ  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    2.5  ผลกระทบตอเจาหนาที่ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจ

เกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบตอผูปฏิบัติงานสนับสนุนการเรยีนการสอนเก่ียวกับการวางแผน 

การดําเนินชวีิต  การเดินทาง  คาใชจายสวนตวั  ความสัมพนัธของสมาชิกในครอบครัว  ความสัมพันธ

ระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น  การใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัย  การทองเท่ียวหรือการพักผอน  

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

   3.  ผลกระทบตอนิสิต  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบตอผูเรียน 

ในดานการเรียนการสอน  การทํากิจกรรม  การฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ  และการดาํเนิน

ชีวิตประจําวัน  เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  

โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

    3.1  ผลกระทบตอนิสิตดานการเรียนการสอน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึน 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูเรียนเกี่ยวกับการเลือกรายวิชาเรียน  การเตรียมการเรียน  สภาพหองเรียน  

อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน  การเรยีนในแตละรายวิชา  การสอบ  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  การจัดการเรยีนการสอนของคณะ/วิทยาลัย  การจัดการเรียนการสอนของสํานัก 

ศึกษาทั่วไป (รายวิชาศึกษาท่ัวไป)  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    3.2  ผลกระทบตอนิสิตดานการทํากิจกรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก

และทางลบตอผูเรียนเก่ียวกับการเขาถึงและทราบขอมูลการทํากิจกรรม  ความสนใจในการเขารวม 

หรือการทํากิจกรรม  การเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรม  การจัดกิจกรรมของนิสติ  จํานวนผูเขารวม 

หรือทํากิจกรรม  จํานวนกิจกรรมของนสิิต  การเขารวมหรือการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือทองถ่ิน  

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    3.3  ผลกระทบตอนิสิตดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพี  หมายถึง   

สิ่งที่อาจเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบตอผูเรียนเก่ียวกับการวางแผนการฝกประสบการณ/การฝก

วิชาชีพ  ชวงระยะเวลาในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ  การเลือกสถานที่ในการฝก

ประสบการณ/การฝกวิชาชีพ  การประสานงานกับสถานที่ฝกประสบการณ/การวิชาชพี  การขออนุมัติ 
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เพื่อขอฝกประสบการณ/การวิชาชีพ  การออกฝกประสบการณ/การวิชาชีพในสถานที่จริง  การรายงาน 

ผลการฝกประสบการณ/การวิชาชีพ  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

    3.4  ผลกระทบตอนิสิตดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน  หมายถึง  สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้น 

ทั้งทางบวกและทางลบตอผูเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการดาํเนินชีวิต  การเดินทาง  คาใชจายสวนตวั 

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครวั  ความสัมพันธระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น  การใชสาธารณูปโภค

ในมหาวิทยาลัย  การทองเที่ยวหรือการพักผอน  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 

 6.  แนวทางในการพัฒนา  หมายถึง  วิธีการในการปรับปรงุ  การแกไข  หรือการดําเนินการ

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  โดยการวิเคราะหขอด ี ขอบกพรอง  และขอเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ  การเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 



บทที ่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดรวบรวม

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  ดังนี้ 

  1.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

  2.  ระบบการศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

  3.  ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย 

  4.  การอุดมศึกษากับเงื่อนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

  5.  ศักยภาพของการอุดมศึกษาไทยในการแขงขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  6.  หลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  7.  บริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  8.  การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  9.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

 ขอมูลทั่วไปของประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยไดนาํเสนอดังน้ี  (ฝายวิชาการเจเนซิส  มีเดียคอม.  

2554  :  7 - 63) 

  1.  ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนสวนหนึ่งของทวีปเอเชีย  มีความสาํคัญ 

และเปนที่รูจักทั้งในซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกตั้งแตสมัยโบราณเน่ืองจากตั้งอยูระหวาง

อาณาจักรที่สําคัญ  ไดแก  อินเดียและจีน  จึงไดรับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมจากอาณาจักร 

ทั้ง  2  แหง  ดินแดนแหงนี้มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามลักษณะที่ปรากฏ  เชน  “ดินแดน 

แหงลมมรสุม”  เนื่องจากดินแดนนี้มีลมมรสุมพัดผานซึ่งใชในการคาทางเรือ 

   “เอเชียใน”  หรือ  “เอเชียกลาง”  มีที่มาจากที่ตั้งซึ่งอยูระหวางอินเดียและจีน   

แตชื่อเรียกอยางเปนทางการในปจจุบัน  คือ  “เอเชียตะวันออกเฉียงใต”  เกิดขึ้นระหวางสงครามโลก

ครั้งท่ี  2  ฝายสัมพันธมิตรไดต้ังฐานทัพในบรเิวณนี้พบกับญี่ปุนซึ่งระบุพิกัดตามหลักภูมิศาสตรเปนท่ีมา

ของ  “ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต”  ในเบื้องตนนั้น  กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตหมายถึง

ประเทศบรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พมา  สิงคโปร  ไทย  และเวียดนามตอมา 
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จึงรวมเอาฟลิปปนสและติมอรตะวันออก  (ติมอร - เลสเต)  เขามาเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคตามลําดับ  

ปจจุบันประชาคมอาเซียนประกอบไปดวย  10  ประเทศ  ไดแก  บรูไนดารุสซาลาม  สหราชอาณาจักร

กัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหพันธรัฐมาเลเซยี  สหภาพ

พมา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร  ราชอาณาจักรไทย  และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม  แตไมรวมถึงติมอรตะวันออก 

   ลักษณะทางกายภาพ 

    ทําเลที่ตั้งและอาณาเขต 

     ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งอยูทางซกีโลกตะวันออก  ประมาณระหวาง

ละติจูดที่  10  องศาใตถึงละติจูดท่ี  28  องศาเหนือ  และระหวางลองจิจูดที่  92  องศาตะวันออก 

ถึง  141  องศาตะวันออก  อาณาเขตทางดานทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทิศใตติดกับ

มหาสมุทรอินเดีย  ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟกและทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดยี

บริเวณอาวเบงกอล  ประเทศอินเดียและบังกลาเทศ 

   ลักษณะภูมิประเทศ 

    แบงออกเปน  2  เขต  ไดแก 

     1.  บริเวณแผนดินใหญ 

      ไดแก  บริเวณประเทศกัมพูชา  ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม  มีชื่อเรียก 

อีกอยางหนึ่งวา  “คาบสมุทรอินโดจีน”  บรเิวณนี้ประกอบไปดวย 

       เทือกเขา  แนวแรกอยูทางดานตะวันตกของประเทศพมา  ไดแก   

แนวเทือกเขาอารกันโยมา  เปนเทือกเขาที่ตอเนื่องมากจากเทือกเขาหิมาลัย  เกิดจากการโกงตัว 

ของเปลือกโลก  และเนื่องจากมีอายุไมมากนัก  จึงกอใหเกิดเหตุการณแผนดินไหวบอยครั้ง  แนวที่  2  

คือ  แนวเทือกเขาตอนกลางภูมิภาค  อยูระหวางประเทศไทยกับพมา  วางตัวในแนวเหนือ-ใต  ไดแก  

เทือกเขาแดนลาว  เทือกเขาถนนธงชัย  เทือกเขาตะนาวศร ี เทือกเขาสันกาลาคีรี  เทือกเขาเหลาน้ี 

มีอายุเกาแกผานการสึกกรอนมานาน  จึงมีความสูงไมมากนักและมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหว

นอยแนวเทือกเขาที่  3  คือ  เทือกเขาอันนัม  อยูทางตะวันออกของภูมิภาค  บรเิวณประเทศลาว 

และเวียดนาม  มีความสูงไมมากนัก  เพราะมีอายุเกาแกผานการสึกกรอนมานานเชนเดียวกับเทือกเขา

ตอนกลาง 

       ที่ราบ  แบงออกเปนท่ีราบลุมแมน้ํา  ไดแก  ที่ราบลุมแมน้ําอิรวดี   

แมน้ําสาละวินในประเทศพมา  ท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย  ที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลาง   

ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม  ท่ีราบลุมแมน้ําแดงในประเทศเวียดนาม  บริเวณเหลานี้มีความ 

อุดมสมบูรณจึงมีประชากรท่ีตั้งถิ่นฐานอยูอยางหนาแนน  ที่ราบอีกประเทศหน่ึง  คือ  ที่รายชายฝง   

พบในประเทศที่อยูติดทะเลและมหาสมุทรทางตะวันออกและทางตอนใตของคาบสมุทร  ไดแก   
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ที่ราบของชายฝงเวียดนาม  ภาคใตของไทย  และบางสวนของมาเลเซีย  นอกจากนั้นยังมีท่ีราบอ่ืนๆ  

เชน  ที่ราบสูง  ที่ราบลูกฟูก  กระจายตัวอยูบนแผนดิน 

     2.  บริเวณหมูเกาะ 

      ไดแก  ประเทศบรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สงิคโปร   

และประเทศติมอรตะวันออก  ภูมิประเทศ  บริเวณนี้ประกอบไปดวยเกาะขนาดใหญและเล็กจํานวนมาก

รวมกันเปน  “หมูเกาะ”  ไดแก  หมูเกาะอินโดนีเซีย  หมูเกาะฟลิปปนส  แตละเกาะจะมีที่ราบ 

ริมชายฝงแคบๆ  สวนพื้นที่ดานในของเกาะเปนที่สูงและเทือกเขาซึ่งตอเนื่องมาจากแนวเทือกเขา 

อารกันโยมาของพมาหมูเกาะเหลานี้เปนที่ตั้งของภูเขาไปที่สงบแลวและยังคกุรุนอยูในแนวแผนดนิไหว

อีกดวย   

   ลักษณะภูมิอากาศ 

    แบงตามลักษณะสากลออกเปน  3  ลักษณะ  ไดแก 

     1.  ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น 

      พบในประเทศที่อยูในแนวเสนศูนยสูตร  ไดแก  บรูไน  อินโดนีเซยี  

มาเลเซีย  เกาะมินดาเนาของฟลิปปนส  ลักษณะอากาศจะรอน  มีฝนตกชุก  พืชพรรณธรรมชาติ 

สวนใหญเปนปาดงดิบ  เชียวชะอุมตลอดป 

     2.  ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน 

      ไดรบัอิทธิพลจากลมสมมรสุม  ไดแก  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดมาจาก

มหาสมุทรอินเดีย  กอใหเกิดฝนตกบนแผนดินใหญ  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพักมาจากจีน 

ทําใหเกิดความแหงแลง  นอกจากนั้นยังมีลมพายุที่กอตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต  แบงออกเปน  3  ชนิด  

ตามอัตราความเรว็ลม  คือ  พายุดีเปรสชัน  พายุโซนรอน  และพายุไตฝุน  พบในชายฝงตะวันตก 

ของพมา  ภาคใตของไทย  และชายฝงทางทิศตะวันตกของกัมพูชา 

     3.  ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน 

      ภูมิอากาศแบบนี้มีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิในฤดูหนาว 

และฤดูรอน  พบมากบริเวณประเทศพมา  ไทย  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม   

   ลักษณะทางสังคม 

    สภาพการเมืองการปกครอง 

     ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยกเวนประเทศไทยเคยตกเปนเมืองขึ้น

ของชาติตะวันตก  แตหลังไดรับเอกราชก็ไดเลือกรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมแตกตางกันไป  

ประกอบไปดวย  4  รูปแบบหลัก  คือ 

      1.  ประชาธิปไตย  ไดแก  ประเทศกัมพูชา  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  

ฟลิปปนส  สิงคโปร  ไทย  ตมิอรตะวันออก 

      2.  สมบูรณาญาสิทธิราชย  ไดแก  ประเทศบรูไน 
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      3.  เผด็จการทหาร  ไดแก  ประเทศพมา 

      4.  คอมมิวนิสต  ไดแก  ประเทศลาวและเวียดนาม 

    สภาพเศรษฐกิจ 

     เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  แตมีพื้นฐาน  คือ   

การเพาะปลูก  เนื่องจากมีสภาพอากาศแบบรอนชื้น  ฝนตกชุกทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก

พืชมีดนิตะกอนทับถมบริเวณที่ราบลุมและดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ  โดยเฉพาะการปลกูขาว 

และเครื่องเทศ  รวมท้ังพืชอื่นๆ  เชน  กลวย  มะพราว  ปาลมน้ํามัน  นอกจากนั้นแลวภูมิภาคนี้ 

ยังตั้งอยูระหวางเสนทางการคาโบราณระหวางอินเดียและจนี  จึงกลายเปนเมืองทาคาขาย   

เกิดการแลกเปลี่ยนสินคาพ้ืนเมืองกับสินคาตางถ่ิน  กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองตามมา 

     ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความหลากหลาย 

ตามสภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศและทัพยากรทางธรรมชาติ  อาชีพหลักยังคงเปน 

ภาคเกษตรกรรมสงผลใหกลายเปนพื้นที่ผลิตอาหารที่สําคญัของโลก  ควบคูไปกับการผลิต 

ในภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากคาแรงถูก  และยังมีรายไดจากภาคบริโภคโดยเฉพาะการทองเที่ยว 

    สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

     1.  ประชากร 

      ประชากรด้ังเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีเชื้อสายออสตราลอยด  

รูปรางเตี้ย  ผิวคอนขางคล้ํา  ผมหยิกและจมูกใหญ  อาศัยอยูบริเวณแหลมมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซีย  

สวนใหญเชื้อสายมองโกลอยซึ่งมีผิวเหลือง  ผมสีดํา  สันนษิฐานวาอพยพมาจากตอนกลางของทวีป

เอเชีย  ประชากรกลุมนี้ตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณแผนดินใหญ  เชน  ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม 

      เมื่อชาวพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดติดตอกับชาวตางชาต ิ

ผานการคาขายและการยายถิน่ทําใหคนจากพื้นท่ีภาคนอกอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานและแตงงาน 

กับคนพื้นเมือง  กอใหเกิดการผสมผสานระหวางประชากร  เชน  ชาวจีน  ชาวอินเดยี  รวมถึง 

ชาวอาหรับและชาติตะวันตก  สงผลใหลักษณะประชากรมคีวามหลากหลายแตผสมผสาน 

จนเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

     2.  ศาสนา 

      เดิมนับถือผีบรรพบุรุษและผีประจําธรรมชาติ  ตอมาไดรับอิทธิพล 

ทางศาสนาจากประเทศอินเดีย  ทั้งศาสนาฮินดู  ศาสนาพราหมณ  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท   

และศาสนาอิสลาม  นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 

จากประเทศจีน  โดยบริเวณแผนดินใหญเกือบท้ังหมดและหมูเกาะที่มีชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู  เชน  

ประเทศกัมพูชา  ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม  และประเทศสิงคโปรจะนับถือศาสนาพุทธ  แตบริเวณ 

หมูเกาะจะนับถือศาสนาฮินดแูละอิสลามเปนหลัก 
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     3.  ภาษา 

      เนื่องจากประชากรมีเชื้อชาตหิลากหลายทําใหมีภาษาหลากหลาย 

ตามไปดวย  ซึ่งสวนใหญจะมีภาษาประจําชาติเปนของตนเองซึ่งกําหนดเปนภาษาราชการ  และยังไดรับ

อิทธิพลทางภาษาจากภายนอก  เชน  ภาษาของประชากรท่ีอพยพเขามา  หรือภาษาที่ไดเรียนรู 

เมื่อตกเปนเมืองข้ึนของชาติตะวันตกซึ่งแตกตางไปตามเจาอาณานิคม  ไดแก 

       บรูไน     ภาษามาเลย 

       กัมพูชา    ภาษากัมพูชา 

       อินโดนีเซยี   ภาษาบาฮาซา  อินโดนีเซยี 

       ลาว     ภาษาลาว 

       มาเลเซีย    ภาษามาเลย 

       พมา     ภาษาพมา 

       ฟลิปปนส    ภาษาฟลิปโนและภาษาอังกฤษ 

       สิงคโปร    ภาษามาเลย  อังกฤษ  ทมิฬ  จีน 

       ไทย     ภาษาไทย 

       ติมอรตะวันออก  ภาษาเตตุนและโปรตเุกส 

       เวียดนาม    ภาษาเวียดนาม 

     4.  วัฒนธรรม 

      เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรม 

และมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเองตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  ตอมาเม่ือเกิดการขยายตัว

ของการคาทางทะเล  ประกอบกับที่ตั้งของภูมิภาคนี้อยูระหวางศูนยกลางการคาที่สําคญัของซกีโลก

ตะวันออก  คือ  จีนและอินเดีย  จึงทําใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมผานการเดินทางและติดตอคาขาย  

ตอมาเมื่อมีการติดตอกับคนตางวัฒนธรรมมากขึ้นก็มีการรับเอาวัฒนธรรมของชาติตางๆ  เหลานั้นเขามา

เพิ่มเติมอีกดวย  อยางไรก็ตามการรบัวัฒนธรรมจะเกิดข้ึนในรูปแบบของการเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและนํามาผสมผสานปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต  เกิดเปนลักษณะ

วัฒนธรรมเฉพาะที่ไมเหมือนกับตนกําเนิดทั้งหมด  แตมีความเหมาะสมกับคนในทองถ่ินและกลายเปน

วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน 

      อินเดีย  เปนดินแดนท่ีมีความรุงเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตร  เมื่อเริ่มเขามาติดตอคาขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เกิดการถายทอด   

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ไดแก 

       1.  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู  เปนรากฐานสาํคัญของสังคม   

และวัฒนธรรมในดินแดนสวนใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีอิทธิพลตอการเมืองการปกครอง 

แบบสมมุติเทพ  หรือเทวราชาซึ่งไดอิทธิพลมาจากคัมภีรในศาสนาพราหมณ  สงผลใหพระมหากษัตริย 
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มีฐานะเปนเทพเจา  สรางความศักดิ์สิทธิ์และความมั่นคงใหแกการปกครอง  นอกจากนั้นยังรับเอาคัมภีร

พระมนูธรรมศาสตรมาเปนรากฐานของกฎหมายในภูมิภาคนี้ 

       2.  ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  เปนศาสนาที่ไมแบงแยกชนชั้นของคน 

จึงไดรบัความนิยมท้ังจากผูปกครองและชนพื้นเมืองทั่วไป 

       3.  อักษรศาสตร  ไดรับอิทธิพลทางภาษา  ไดแก  ภาษาบาลี 

และภาษาสันสกฤตผานทางวรรณคดีเรื่องตางๆ  เชน  รามายณะ  มหาภารตะ  คัมภีรและชาดก 

ในพระพุทธศาสนา  รากศัพทของภาษาเหลานี้ยังปรากฏอยูในภาษาทองถ่ินของหลายประเทศ 

       4.  รูปแบบศิลปกรรม  สวนใหญจะรับผานทางศาสนา  เชน  การสราง 

ศาสนสถาน  การสรางพระพทุธรูป  เทวรูป  การวาดจิตกรรม  เปนตน   

      จีน  ในอดีตจีนถือเปนศูนยกลางของซีกโลกตะวันออก  ถือเปนอาณาจักร 

ที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งมาก  มีวิทยาการกาวหนา  เชน  การเดินเรือ  การคาขาย  หลายประเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทําการคากับจีน  มีพอคาชาวจีนจํานวนมากเดินทางมาคาขายและแวะพัก

บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประกอบกับเมื่อจีนประสบปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและความ

วุนวายทางการเมืองจึงมีผูคนจํานวนมากที่อพยพออกมาเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม  คนจีนจึงอพยพเขามา 

ตั้งถ่ินฐานบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น  และนําเอาวัฒนธรรมเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรม

พื้นเมือง  อยางไรก็ตามจีนไมไดมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยางกวางขวางเชนเดียวกับอินเดีย   

แตจะกระจายไปตามเมืองที่มีชาวจีนเขาไปตั้งถิ่นฐาน  อยางไรก็ตามมีเพียงประเทศเดียวในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่รับเอาวัฒนธรรมของจีนมาใชอยางเต็มที่  คือ  ประเทศเวียดนาม  เนื่องจาก 

ที่ตั้งติดกันและเคยปกครองโดยราชวงศของจีนจึงทําใหไดรับอิทธิพลจากแหลงอารยธรรมนี้มากที่สุด  

ตัวอยางวัฒนธรรมจีนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับเอามาใช  เชน  ศาสนาพุทธนิกายมหายาน   

ลัทธิเตา  ขงจื้อ  ประเพณีไหวเจา  ตรษุจีน  ไหวบรรพบุรุษ  ภาษีจีน  การแตงกาย  รวมถงึอาหารจีน 

ซึ่งพบไดทั่วไปในภูมิภาคนี้ 

      อาหรับ  ชนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใตรบัวัฒนธรรมอาหรับทางออม   

โดยชาวอาหรับไดนําศาสนาอิสลามเขามาเผยแผในอินเดีย  สงผลใหชาวอินเดียสวนหนึ่งหันมานับถือ

ศาสนาอิสลาม  เมื่อเดินทางมาติดตอคาขายกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงนํามาเผยแผอีกทอดหนึ่ง  

ในขณะเดียวกันผูนํารัฐพื้นเมืองก็ตองการสรางอํานาจพรอมกับผลประโยชนทางการคาจงึเลือกนับถือ

ศาสนาอิสลาม  เนื่องจากหลักการของศาสนาสอนใหทุกคนเปนพี่นองกันมีหนาที่ชวยเหลือกัน  ทําให

สะดวกแกการคาขายมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นบริเวณแหลมมลายูและหมูเกาะตามเสนทางการคาจึงมีผูนับถือ

ศาสนาอิสลามมาจนถึงปจจุบนั 

      ตะวันตก  ชาวตะวันตกเขามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือเผยแผ

ศาสนาครสิตและตองการคาขายกับชาวพื้นเมือง  เนื่องจากมสีินคาสําคัญที่ซีกโลกตะวันตกตองการ  คือ  

เครื่องเทศ  ในชวงแรกจึงเปนการเดนิทางมายังบริเวณหมูเกาะซึ่งเปนพื้นที่ปลูกเครื่องเทศที่สําคัญ 
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ของภูมิภาค  ตอมาจึงเริ่มเดนิทางเขามาในบริเวณแผนดินใหญ  เผยแผวัฒนธรรมบางสวน 

แกชาวพื้นเมือง  จนกระทั้งชาวตะวันตกยึดเอาดินแดนแถบนี้เปนอาณานิคมจึงเกิดการถายทอด 

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางกวางขวางในเมืองข้ึน  เราจึงสามารถพบเห็นวัฒนธรรมทีผ่สมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมพื้นเมือง  เชน  การแตงกายชุดประจําชาติ  อาหาร  ภาษา  

ตัวอักษรโรมัน  เปนตน   

  2.  การรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   หลังจากที่ประเทศตางๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศเอกราชและจัดตั้ง

ประเทศของตนมั่นคงแลวก็เริ่มมีการรวมกลุมของประเทศที่อยูในบริเวณภูมิภาคเดียวกันเพื่อให 

ความรวมมือและชวยเหลือกันในการพัฒนาดานตางๆ  โดยองคกรความรวมมือนี้นับไดวามีความมั่นคง

เพิ่มขึ้นตามลําดับ 

    สมาคมอาสา  (ASA - Association  of  Southeast  Asia) 

     นับวาเปนจุดเริ่มตนของการรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

เมื่อเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2504  ประเทศไทย  มาเลเซีย  และฟลิปปนส  รวมกันกอตั้งสมาคมนี้ขึ้น   

มีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  แตดําเนินการไดเพียง  2  ป 

ก็ประสบปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศมาเลเซียซึ่งเปนสมาชิกกับประเทศอินโดนีเซีย  

สงผลใหสมาคมนี้ตองหยุดชะงักลง 

    สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association  of  Southeast  

Asian  Nation)  หรืออาเซียน  (ASEAN) 

     สมาคมน้ีจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียไดพื้นฟู

ความสัมพันธระหวางประเทศแลว  ประเทศในภูมิภาคจึงพยายามกอตั้งองคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศภายในภูมิภาคขึ้นมาอีกครั้ง 

     ความเปนมาและวัตถุประสงค 

      วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2510  ซึ่งตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม   

กิตติขจร  ไดมีการจัดการประชุมที่กรุงเทพฯและมีการลงนามใน  “ปฏิญญากรุงเทพฯ”  (Bangkok  

Declaration)  ที่วังสราญรมยโดยรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตั้ง  5  ประเทศ  ไดแก  

ประเทศไทย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  มาเลเซยี  และสิงคโปร  การลงนามในครั้งนั้นกอใหเกิด  “สมาคม

ประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  (Association  of  Southeast  Asian  Nation)   

หรือ  อาเซียน  (ASEAN)  เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  

สังคม  รวมถึงสงเสริมในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค  และความสัมพันธระหวาง

ภูมิภาคกับตางประเทศ  ในปฏิญญากรุงเทพฯ  ไดระบุวัตถุประสงคสําคัญของการจัดตั้งอาเซียนไว   

7  ประการ  ดังนี ้
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       1.  สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร  และการบริหาร 

       2.  สงเสริมสันติภาพและความม่ันคงสวนภูมิภาค 

       3.  เสริมสรางความเจริญรุงเรอืงทางเศรษฐกิจ  พัฒนาการ 

ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

       4.  สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 

       5.  ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย   

และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

       6.  เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม  การขายการคา  

ตลอดจนการปรับปรงุการขนสงและการคมนาคม 

       7.  เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก  องคการ   

ความรวมมือแหงภูมิภาคอ่ืนๆ  และองคการระหวางประเทศ 

      นอกเหนือจากสมาชิกกอตั้งท้ัง  5  ประเทศดังกลาวแลว  ในเวลาตอมา 

ไดมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนสมาชิกตามลาํดับ  ดังนี้  บูรไนดารุสซาลาม

หลังไดรับเอกราชแลว  ในปเดยีวกันนั้นก็ไดสมัครเขาเปนสมาชกิเมื่อ  8  มกราคม  พ.ศ.  2527  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เปนสมาชิกเมื่อ  28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2540  สหภาพพมา  เขาเปน

สมาชิกเมื่อ  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2540  สวนราชอาณาจกัรกัมพูชาไดขอเขาเปนสมาชิกแตถูกเลื่อน

ออกไป  เนื่องจากประสบปญหาความขัดแยงภายในประเทศ  แตเมื่อปญหาสงบลงและจัดตั้งรัฐบาล

อยางมั่นคงแลว  อาเซียนจึงรับเขาเปนสมาชิกลาํดับลาสุดเมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2542  ปจจุบัน

สมาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้งสิ้น  10  ประเทศ  ประชากรรวมท้ังหมดประมาณ  580  ลานคน  มีพื้นที่

โดยรวม  4.5  ลานตารางกิโลเมตร 

      สัญลกัษณอาเซียน  คือ  ตนขาวสีเหลือง  10  ตนมัดรวมกันไว  หมายถึง  

ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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     สีน้ําเงิน   หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง 

     สีแดง   หมายถึง  ความกลาหาญและความกาวหนา 

     สีขาว   หมายถึง  ความบรสิุทธ์ิ 

     สีเหลือง   หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง 

 

ภาพประกอบ  2  สัญลักษณอาเซียน 

 

     การดําเนินงานของสมาคมอาเซียน 

      ในชวงแรกของการกอตั้ง  สมาคมอาเซียนไมไดดําเนินกิจกรรม 

ตามวัตถุประสงคที่วางไวมากนัก  จนกระทั้งในป  พ.ศ.  2518  ประเทศแถบอินโดจีน  ไดแก  กัมพูชา  

ลาว  เวียดนาม  ถูกภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตและเกิดการสูรบภายใน  สมาชิกของสมาคมอาเซียน

วิตกวาอาจเปนภัยคุกคามความมั่นคงภายในภูมิภาคได  จึงจัดการประชุมสาํคัญซึ่งยังคงปฏิบัติสืบเนื่อง

มาจนถึงปจจุบัน  คือ  การประชุมสุดยอดของอาเซียน  โดยจัดข้ึนที่บาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย   

ในป  พ.ศ.  2519  เพื่อกําหนดความรวมมือของชาติสมาชกิในดานตางๆ  อยางเปนรปูธรรมมากยิ่งขึ้น  

หลังจากสิ้นสุดการคกุคามของคอมมิวนิสตในอินโดจีน  ประเทศสมาชิกไดเปลี่ยนประเดน็ความรวมมือ

จากเรื่องความมั่นคงไปใหความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น 

      1.  ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

       อาเซียนตระหนักถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกจึงวางมาตรการ 

ความรวมมือทางดานน้ี  เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ   

        เขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN  Free  Trade  Area-AFTA)  

เกิดข้ึนจากขอเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  นายอานันท  ปนยารชุน  ในป  พ.ศ.  2535   

ใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  โดยทําขอตกลงวาจะลดภาษีศุลกากรระหวางสมาชิกเหลือเพียงรอยละ   
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0 - 5  เพื่อลดอุปสรรคทางการคาระหวางกันและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในฐานะ

ผูผลิตและผูสงออก  พรอมท้ังดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกใหเขามาลุงทุนเพิ่มมากขึ้น  การจัดตั้งนี้

ดําเนินการสาํเร็จโดยสมาชิกอาเซยีนเขารวมครบทุกประเทศเมื่อป  พ.ศ.  2551 

        โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน  (ASEAN  

Industrial  Cooperation - AICO)  เปนโครงการสงเสรมิการผลิตดานอุตสาหกรรมภาคเอกชน 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีตัวแทนจากแตละประเทศรวมมือกันผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

แลวสงออกไปขายในอาเซยีน  โดยจะไดรบัการลดหยอนภาษีนําเขาเหลือรอยละ  0-5   

        เขตการลงทุนอาเซยีน  (ASEAN  Investment  Area - AIA)   

จัดตั้งในป  พ.ศ.  2538  และลงนามอยางเปนทางการในกรอบความตกลงวาดวยการจัดต้ัง 

เขตการลงทุนอาเซียน  และไดมีการจัดตั้งคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซยีน  (AIA  Council)  มีหนาที่

กํากับดูแลการดําเนินการตามความตกลง  AIA  เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจภายในภูมิภาคใหเติบโตมากยิ่งข้ึน  

ผานการสงเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค  สงเสริมการเปดการคาเสรี  การทองเที่ยว  

การเงนิ  การเกษตร  และสนับสนุนการเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง 

        ความรวมมืออาเซยีน+3  (ASEAN  Plus  3)  ในป  พ.ศ.  2533  

มาเลเซียไดเสนอใหจัดการประชุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก  คือ  กลุมประเทศอาเซียนและประเทศจีน  

เกาหลี  ญี่ปุน  แตไมประสบความสาํเร็จ  จนกระทั้งในป  พ.ศ.  2542  สมาชิกอาเซียนไดทบทวน

ขอเสนอดังกลาวอีกครั้ง  และสําเร็จเปนรูปธรรม  เกิดการรวมกลุมระหวางประเทศสมาชกิอาเซียน 

และประเทศในเอเชียอีก  3  ประเทศ  คือ  จีน  ญี่ปุน  และเกาหลีใต  เรียกวา  “ความรวมมืออาเซียน

บวกสาม”  และพัฒนาไปสูเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก  (East  Asia  Free  Trade  Area  :  EAFTA)  

ซึ่งขณะนี้เขตการคาเสรีอาเซียน-จีนจะมีผลบังคับใชสมบูรณในป  พ.ศ.  2555 

        การสถาปนาความสัมพันธในลักษณะของประเทศคูเจราจา  (ASEAN   

Plus  1)  โดยมีการเจรจาระหวางกลุมอาเซียนกับแตละประเทศกับอีกทั้งหมด  9  ประเทศ  ไดแก  

ออสเตรเลีย  แคนาดา  นิวซีแลนด  สหรัฐอเมรกิา  ญี่ปุน  จีน  สาธารณรัฐเกาหลี  อินเดีย  และรัสเซีย  

และมีความรวมมือกับหนึ่งกลุมประเทศ  ไดแก  สหภาพยุโรป  (EU)  นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับองคการ

ระหวางประเทศ  คือ  โครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP)  มีความสัมพันธเฉพาะดาน

กับปากีสถาน  และมีสถานะเปนผูสังเกตการณขององคการสหประชาชาติดวย   

      2.  ความรวมมือทางการเมือง 

       นอกเหนือจากความรวมมือดานเศรษฐกิจแลว  สมาคมอาเซยีนยังให

ความสาํคัญในดานการรักษาสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค  เนื่องจากตระหนักวาสันติภาพ

และความมั่นคงเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานอื่นๆ  จึงไดลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบบั  ดังน้ี 

        การประกาศใหภูมิภาคอาเซยีนเปนเขตแหงสันติภาพ  เสรภีาพ   

และความเปนกลาง  (Zone  of  Peace,  Freedom  and  Neutrality:  ZOPFAN)  ในป พ.ศ.  2514   
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อันเปนผลมาจากการตอสูระหวางคายเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต  จึงทําใหภูมิภาคนี้ตองประกาศตัว

เปนกลางเพื่อลดปญหาความขัดแยง 

        สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia - TAC)  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ   

พ.ศ.  2519  มีใจความสําคัญเก่ียวของกับการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค   

หามแทรกแซงและคุกคามประเทศอ่ืนๆ  เพ่ือสรางเสถียรภาพและสันติสุข  ในภูมิภาค  ไดแก   

         1.  เคารพในเอกราช  การอํานาจอธิปไตย  ความเทาเทียมกัน   

ความมั่นคงทางดนิแดน  และเอกลักษณแหงชาติของทุกประเทศ 

         2.  ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  การโคนลมและการใช

กําลังโดยการบีบบังคับ 

         3.  การไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 

         4.  การแกไขปญหาความขัดแยงโยสันตวิิธี 

         5.  การยกเลิกการใชการคุกคามและกองกําลัง 

         6.  การมีความรวมมอืที่มีประสิทธิภาพระหวางกัน 

        สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(Southeast  Asian  Nuclear - Weapon-Free  Zone  Treaty-SEANWFZ)  เมื่อวันที่   

15  ธันวาคม  พ.ศ.  2538  สาระสําคัญของสนธิสัญญา  คอื  เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียร  หามประเทศสมาชิกผลิต  ครอบครอง  หรือใชอาวุธนิวเคลียรทุกประเภทในภูมิภาค  

โดยสนธิสัญญานีไ้ดรับการยอมรับในระดับนานาชาติดวย 

        การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  (ASEAN  Regional  Forum-ARF)  เพื่อเสริมสรางความไววางใจกันระหวาง

ประเทศในเอเชียแปซิฟกซึ่งไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งแรกในป  พ.ศ.  2537 

      3.  ความรวมมือเฉพาะดาน 

       นอกจากความรวมมือทางการเมือง  และเศรษฐกิจแลว  อาเซียน 

ยังใหความสําคัญตอความรวมมือเฉพาะดาน  (Functional  Cooperation)  ซึ่งเก่ียวของกับประเด็น

ทางดานสังคมและวัฒนธรรม  เนื่องจากประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชากร  การแกไขปญหาสังคมที่กระทบตอความรวมมือในระดับภูมิภาค  และสงเสริม 

ความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก 

       ทางดานการศกึษา  ไดจัดตั้งเคร่ืองขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  (ASEAN  

University  Network  -  AUN)  เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภูมิภาค  มูลนิธิ

อาเซียน  (ASEAN  Foundation)  มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการตลอดจน

การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือสรางจิตสาํนึกในฐานะพลเมืองอาเซียนรวมกัน 
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     ดานการปองกันและแกไขปญหาสังคม  ไดรวมมือกันตอตานอาชญากรรม 

ขามชาติ  เชน  การคายาเสพติด  การคามนุษย  การกอการราย  การคาอาวุธ  อาชญากรรม 

ทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร  เปนตน   

     ตั้งแตป  พ.ศ.  2540  เปนตนมา  ปญหาสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงมากขึ้น  

สมาชิกอาเซียนจึงหันมาใหความสนใจเก่ียวกับประเด็นปญหานี้  โดยไดลงนามในสนธิสญัญา 

และปฏิญญาตางๆ  ในประเดน็เรื่องมลภาวะท่ีทําใหทองฟาหลัว  ปญหาพลังงาน  การอนุรักษสัตวปา  

และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกรอน   

   โครงสรางและกลไกบริหารของอาเซียน 

    1.  การประชุมสุดยอดอาเซยีน  (ASEAN  Summit)   

     ประมุขของรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแกไขประเด็น

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่  รวมไปถึงการจัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิกเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

     การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่บาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย   

ในป  พ.ศ.  2519  จากผลของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซยีนครั้งที่  3  ณ  กรุงมะนิลา  ในป   

พ.ศ.  2530  สรุปวาผูนาํประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนควรจะจัดการประชุมข้ึนทุก  5  ป  อยางไรก็ตาม

ผลของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งตอมาท่ีประเทศสิงคโปร  ในป  พ.ศ.  2535  ไดเสนอให

จัดการประชุมใหบอยขึ้น  และไดขอสรุปวาจะมีการจัดการประชุมสุดยอดขึ้นทุกสามปแทน  ตอมาในป  

พ.ศ.  2544  ผูนาํสมาชิกประเทศกลุมอาเซียนไดเสนอใหจัดการประชุมข้ึนทุกปเพื่อแกไขประเด็นปญหา

ดวนที่สงผลกระทบในพื้นท่ี 

     ประเทศสมาชิกจะไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดขึ้นเรียงตาม

อักษรของชื่อภาษาอังกฤษ  ไดแก  บรไูนดารุสซาลาม  (Brunei  Darussalam)  กัมพูชา  (Cambodia)  

อินโดนีเซีย  (Indonesia)  ลาว  (Laos)  มาเลเซีย  (Malaysia)  พมา  (Myanmar)  ฟลปิปนส  

(Philippines)  สิงคโปร  (Singapore)  ไทย  (Thailand)  และเวียดนาม  (Vietnam)  ยกเวนประเทศ

พมา  ซึ่งถูกยกเลิกการเปนเจาภาพกระประชุมในป  พ.ศ.  2549  เนื่องจากปญหาทางดานสิทธิ

มนุษยชน  ซึ่งมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมาตั้งแตป  พ.ศ.  2547 

     นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับ

หัวหนารัฐบาล  ระดับรฐัมนตรี  และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน  การประชุมสุดยอดเปนการประชุม 

ในระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศ

เปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว  โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ  

(Action  Plan)  แถลงการณรวม  (Joint  Declaration)  ปฏิญญา  (Declaration)  ความตกลง  

(Agreement)  หรืออนุสัญญา  (Convention)  เชน  Hanoi  Declaration,  Hanoi  Plan  of  

Action  และ  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  เปนตน  สวนการประชุมในระดับ
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รัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวโุสจะเปนการประชมุเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม  และนโยบาย

เฉพาะดาน  โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น 

     จากการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้นํามาสูการออกกฎบัตรอาเซยีน  หรือกฎหมาย

สูงสุดของอาเซียน  ซึ่งเริ่มมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2551  เปนเอกสารหลัก 

ที่กําหนดโครงสรางและกลไกการบริหารของอาเซียน  กําหนดใหมีองคกรบริหารดังตอไปนี้ 

      ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  (ASEAN  Coordinating  

Council)  ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรตีางประเทศของรัฐสมาชิกอาเซยีน  เปนการประชุมประจําป   

เพื่อกําหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนขอตัดสินในเพ่ือมอบนโยบายและโครงการ 

ใหคณะกรรมการที่เก่ียวของอ่ืนๆ  ดําเนินการตอไป 

      ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  (ASEAN  Coordinating  

Council)  ซึ่งประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน  (ซึ่งตางลวนเปน 

การประชุมระดับรฐัมนตรี)   

      ที่ประชุมคณะมนตรีเฉพาะสาขาของประเทศสมาชิกอาเซยีน  จัดใหมีข้ึน

ตามความจําเปน  และเพื่อเรงรดัการทํางานของคณะกรรมการตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  รวมทั้งหารือเกี่ยวกับ

โครงการความรวมมือดานตางๆ  เชน  ดานสาธารณสุข  ดานกลาโหม  ดานการศกึษา  และดานการเงิน

และการคลัง  แรงงานสิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การขนสง  โทรคมนาคม  ฯลฯ 

      ที่ประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวโุส  (ระดับกระทรวง)  โดยแยกเปนเจาหนาที่

อาวุโสดานการเมือง  เศรษฐกิจและเฉพาะดาน  เชน  พัฒนาสังคม  วัฒนธรรมและสนเทศสิ่งแวดลอม  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ยาเสพติด  ฯลฯ 

      คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน  (Committee  of  Permanent  

Representatives  to  ASEAN)  ซึ่งเปนที่ประชุมของเอกอัครราชทูตที่แตละประเทศสมาชิกอาเซียน

แตงตั้งใหไปประสานงานกับสาํนักเลขาธิการอาเซียน  ณ  กรุงจาการตา  เปนองคกรกําหนดนโยบาย

และเรงรัดการดําเนินการตามของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรองลดหลั่นกันลงมา 

    2.  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานของอาเซียน 

     สํานักเลขาธิการอาเซียน  (ASEAN  Secretariat)  มีสํานักงานใหญอยูที่ 

กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย  เปนศูนยกลางในการบริหารและการติดตอระหวางประเทศสมาชิก 

มีเลขาธิการอาเซียน  (ASEAN  Secretary-General)  ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกเปน

หัวหนาสํานักงาน  มีวาระดาํรงตําแหนง  5  ป  และมีรองเลขาธิการอาเซียน  2  คน  ดาํรงตําแหนง

คราวละ  3  ป 

     สํานักงานอาเซยีนแหงชาติ  (ASEAN  National  Secretariat)  เปนหนวยงาน

ระดับกรม  เรียกวากรมอาเซียนในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีหนาที่

ประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานดานกิจการอาเซยีนกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในประเทศ
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และภายนอกประเทศ  สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบ  คือ  กรมอาเซียน  สังกัดกระทรวง

การตางประเทศ 

  3.  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)   

   สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรืออาเซียน  (The  Association  

of  Southeast  Asian  Nations - ASEAN)  กอตั้งข้ึนและดําเนนิงานเพื่อพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งขยายความรวมมือระหวางภูมิภาคกับประเทศอื่นๆ  ในเวทีโลก  อยางไรก็ตาม

ตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มกอต้ัง  อาเซียนกลับประสบปญหาหลายประการ  เชน  ปญหาความขัดแยง

ภายในระหวางประเทศสมาชกิและปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  แตปญหาดังกลาวเริ่มคลี่คลายลงเปนลําดับ  

รวมทั้งประเทศในภูมิภาคนี้เขารวมเปนสมาชิกครบทั้ง  10  ประเทศเรียบรอยแลวจึงไดมีการประชุม 

เพื่อหาทิศทางการรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

   การประชุม  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซยี  ป  พ.ศ.  2540  ผูนาํในกลุม

ประเทศอาเซยีนไดลงนามในเอกสาร  “วิสัยทัศนอาเซียน  2020”  เพ่ือวางแผนความรวมมือระหวาง

ประเทศสมาชิกใหมีความมั่นคงแนนแฟนมากขึ้นภายในป  พ.ศ.  2563  (ค.ศ.  2020)   

   การประชุมสุดยอดอาเซยีนครั้งที่  9  ณ  เมืองบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย   

ป  พ.ศ.  2546  ผูนําอาเซยีนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนเรียกวา  “ขอตกลง

บาหลี  2”  (Bail  Concord  II)  กําหนดเปาหมายและทิศทางการดาํเนินงานเพื่อมุงพัฒนาอาเซียน 

ไปสู  “ประชาคมอาเซียน”  (ASEAN  Community)  ซึ่งประกอบดวยเสาหลักของประชาคม  3  เสา  

ไดแก  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

   การประชุมสุดยอดอาเซยีนครั้งที่  11  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย   

ป  พ.ศ.  2548  ไดมีจัดทําปฏิญญาจัดตั้ง  “กฎบัตรอาเซยีน”  (ASEAN  Charter)  ซึ่งทําหนาที่เปน  

“ธรรมนูญ”  การบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้ง  10  ประเทศซึ่งผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกัน  

ดังปรากฏตามสโลแกนท่ีวา  “สิบชาติ  หนึ่งอาเซียน”  การประกาศใชกฎบัตรอาเซียนนี้ถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการสราง  “ประชาคมอาเซยีน”  อยางเปนรูปธรรม  สมาชิกทั้ง  10  ประเทศ   

จะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วางไว  เมื่อเกิดความขัดแยงก็จะมีกลไกระงับขอพิพาทอยางเปนระบบ   

มีการปรับองคกรใหเนนประชาชนเปนศูนยกลางซึ่งชวยสงเสริมใหการดําเนินงานมีประสทิธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน   

   จนกระทั้งวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2551  รัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียน 

ไดจัดการประชุมท่ีสาํนักงานเลขาธิการอาเซียน  กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย  ประกาศใชกฎบัตร

อาเซียนอยางเปนทางการ  สงผลใหการดําเนินงานของอาเซียนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันและปูทาง

ไปสูความรวมมือทางเศรษฐกิจโยสรางตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน  7  ป   
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   กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)   

    โครงสรางของกฎบัตรอาเซียน 

     โครงสรางของกฎบัตรนี้  ประกอบดวย  อารัมภบทและขอบังคบ  55  ขอ 

ใน  13  หมวด 

      หมวด  1  วัตถุประสงคและหลักการ - กลาวถึงวัตถุประสงคและหลักการ 

      หมวด  2  สภาพบุคคลตามกฎหมาย - ระบุฐานะทางกฎหมาย 

      หมวด  3  สมาชิกภาพ - อธิบายสมาชิก  การรับสมาชิกใหม 

      หมวด  4  องคกร - กลาวถึงองคกรและการทํางาน  ประกอบดวย   

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  คณะมนตรีประสานงาน  คณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ  องคกร

รัฐมนตรีเฉพาะสาขา  คณะกรรมการถาวรประจําอาเซียน  เลขาธิการและสาํนักเลขาธิการ  องคกรสิทธิ

มนุษยชนอาเซียน 

      หมวด  5  องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน – มีรายชื่อตามภาคผนวก  2   

      หมวด  6  ความคุมกันและเอกสิทธิ์ - เอกสิทธ์ิทางการทูตของอาเซียน 

      หมวด  7  การตัดสินใจ - กลาวถึงเกณฑการตัดสินที่อยูบนหลักการ

ปรึกษาหารือและฉันทามติ 

      หมวด  8  การระงับขอพิพาท - กลาวถึงวิธีระงับขอพิพาทและคนกลาง 

โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเปนชองทางสุดทาย 

      หมวด  9  งบประมาณและการเงนิ - กลาวถึงการจัดทํางบประมาณ 

ของสํานักเลขาธิการ 

      หมวด  10  การบริหารและขั้นตอนการดําเนนิงาน - กลาวถึง  ประธาน

อาเซียน  พิธีการทางการทูต  ภาษาทํางาน 

      หมวด  11  อัตลักษณและสัญลักษณ - กลาวถึงคาํขวัญ  ธง  ดวงตรา  วัน

และเพลงอาเซียน 

      หมวด  12  ความสัมพันธภายนอก – กลาวถึงแนวทางและขั้นตอน 

การเจรจาของอาเซียนกับคูเจรจา 

      หมวด  13  บทบัญญัติทั่วไปและบัญญัติสุดทาย - กลาวถึงการบังคับใช 

      ภาคผนวก  1 - กลาวถึงองคกรระดับรฐัมนตรอีาเซยีนเฉพาะสาขา 

      ภาคผนวก  2 - กลาวถึงองคกรที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน  คือ  รฐัสภา  

องคกรภาคธุรกิจ  สถาบันวิชาการและองคกรภาคประชาสงัคม 

      ภาคผนวก  3 - อธิบายรายละเอียดธงอาเซียน 

      ภาคผนวก  4 - อธิบายรายละเอียดดวงตราอาเซียน 
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    สาระสาํคัญของกฎบัตรอาเซียน   

     ตามกฎบัตรนี้  อาเซียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  วัตถุประสงคของกฎบัตร 

เปนการประมวลบรรทัดฐาน  (Norm)  และคานิยม  (Value)  ของอาเซียนที่สรปุไดดังนี้ 

      1.  ภาพรวมของประชาคมอาเซียน 

       การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  เสถียรภาพ  การเพิ่ม 

ความรวมมือดานการเมือง  ความม่ันคง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม  เปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร

และอาวุธที่มีอานุภาพทาํลายลางสูง 

       ดานเศรษฐกิจ  สรางตลาดและฐานผลิตเดียวและความสามารถ 

ในการแขงขันสูง  การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนยายเสรีของสินคา/บรกิาร  การลงทุน 

และแรงงาน  การเคลื่อนยายทุนเสรีย่ิงขึ้น 

       ดานความมั่นคงของมนุษย  บรรเทาความยากจน  และลดชองวาง 

การพัฒนาสงเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานความรวมมือดานการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

       ดานสังคม  สงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศนูยกลาง  สรางสังคม 

ที่ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพตดิ  เพิ่มพูนความกินดีอยูดีของประชาชนอาเซียน  ผานโอกาสที่ทัดเทียมกัน

ในการเขาถึงการพัฒนามนุษย,  สวัสดิการและความยุติธรรม 

       ดานสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนที่คุมครอง

สภาพแวดลอม  ความยั่งยืนของทัพยากรธรรมชาติ 

       ดานวัฒนธรรม  สงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยเคารพ 

ความหลากหลายและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

       ดานการเมืองความมั่นคง  คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  

เสริมสรางประชาธิปไตย  เพิม่พูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม  ตอบสนองตอสิ่งทาทายความมั่นคง  

เชน  การกอการราย 

       หลักการของกฎบัตรนี้อยูบนพื้นบานของกฎหมายระหวางประเทศ  เชน  

การไมแทรกแซงกิจการภายใน  การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี  ส่ิงที่เนนหนัก  คือ  การรวมศูนย 

กับความสัมพันธกับภายนอก  จึงทําใหกฎบัตรน้ีเปนเสาหลักของการสรางประชาคมอาเซยีนและตอกย้ํา

ถึงขอผูมัดทางกฎหมายของขอตกลงอาเซียนตางๆ   

      2.  กลไกของอาเซียน 

       ที่ประชุมสุดยอดอาเซยีนเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบาย 

ของอาเซียน  โดยมีการประชมุสุดยอดปละ  2  คร้ัง  มีรัฐมนตรีตางประเทศของสมาชิก 

เปนผูบริหารงานในนาม  คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  และจัดตั้งคณะมนตรีประชาคมอาเซยีน 

เปนผูดําเนินการตามขอตกลงหรือมติท่ีประชุมในแตละสาขา  เลขาธิการสมาคมเปนหัวหนาเจาที่บริหาร 
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สําหรับการติดตามความคืบหนาในกิจการตางๆ  ของอาเซียน  รวมทั้งมีคณะผูแทนถาวรประจําอาเซยีน

เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซยีน 

       ประธานอาเซยีนดํารงตาํแหนงวาระ  1  ป  และประเทศท่ีเปนประธาน

อาเซียนจะรบัตําแหนงประธานของกลไกของอาเซยีนทุกตําแหนงดวย  เชน  ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  

มนตรปีระสานงานอาเซียน  มนตรีประสานงานอาเซียน  มนตรีประชาคมอาเซียนคณะตางๆ  ประธาน

ผูแทนถาวรประจําอาเซียน 

       การกําหนดใหมีการประชุมสุดยอดปละ  2  ครั้ง  แสดงวาอาเซยีน 

กําลังปรับปรุงบทบาทของการประชุมสุดยอดใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการทํางาน 

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แทนที่จะใหท่ีประชุมสุดยอดเปนเพียงพิธีกรรมทางการทูต 

       กลไกที่สําคัญอีกประการหน่ึงท่ีอยูระหวางการจัดเตรียมและดําเนินการ  

คือ  กลไกดานมนุษยชนซึ่งนับวาเปนปญหาของอาเซียน  และกําลังไดรับความสนใจอันจะนําไปสู

หนทางการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น 

   เสาหลักของประชาคมอาเซียน 

    ประชาคมอาเซียนประกอบดวยเสาหลัก  3  ประการ  ไดแก  ประชาคม 

ความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN  Security  Community - ASC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  

Economic  Community - AEC)  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  (ASEAN   

Socio - Cultural  Community - ASCC)  เสาหลักแตละดานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

      การกอตั้งและการดําเนินงานของสมาคมอาเซียนมีพื้นฐานจากปจจัย 

เรื่องการเมอืงและความมั่นคงของภูมิภาค  ดังน้ัน  เมื่อสมาคมอาเซียนพัฒนามาเปนประชาคมอาเซียน 

จึงไดใหความสําคัญและสานตอความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศสมาชิก 

และจัดตั้งข้ึนเปนหนึ่งในเสาหลักของประชาคม  โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายเพื่อใหอาเซียน 

เปนสังคมอยูรวมกันอยางสันติ  สมาชิกแตละประเทศมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  มีเสถียรภาพ  

แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยสันติวิธี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  นอกจากนัน้แลว 

ยังตองตระหนกัถึงภัยคุกคามทางความมั่นคงและรวมมอืกันทางทหารใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

      วิธีการดาํเนินการนั้นอาเซียนจะใชขอตกลงและกลไกเดิมที่มีอยูแลว   

เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาตางๆ  ประกอบกับการสรางกลไกบางประการข้ึนใหม 

เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหเพิ่มมากขึ้น  ดังนี้ 

       1.  การพัฒนากฎเกณฑ  ขอตกลงและคานิยมรวมกัน 

        เพื่อใหบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและขยายการทาํขอตกลงตางๆ  

ใหครอบคลุมประเด็นความรวมมือมากยิ่งขึ้น 
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        การสรางกฎเกณฑเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติที่ดีระดับภูมิภาค 

         -  การปรับกรอบสถาบันและองคกรตางๆ  ของอาเซียนใหเปน 

ไปตามกฎบัตรอาเซียน 

         -  เสริมสรางความรวมมือภายใตสนธิสัญญามิตรภาพ 

และความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เชน  สนธิสัญญาสมานฉันทและความรวมมือ   

กฎบัตร  สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร  เปนตน 

       2.  การพัฒนาการเมือง 

        ใหความสําคัญเรื่องการปลูกฝงและเสริมสรางประชาธิปไตย  สงเสรมิ

การบริหารงานอยางโปรงใส  เปนธรรม  สงเสรมิและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

ของประชาชน 

        เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความหลากหลายเรื่องระบอบ

การเมืองการปกครองบางประเทศยังคงเปนเผด็จการ  ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยของบางประเทศ

ยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  ดังนั้น  ตองเรงแกไขปญหาการเมืองใหสําเร็จ 

เปนอันดับตนๆ  เพื่อสรางความเทาเทียมและความมั่นคงของภูมิภาค  

        ความรวมมือดานการพัฒนาการทางการเมือง 

         -  สงเสริมความเขาใจและการยอมรับระบอบการเมือง 

การปกครอง  วัฒนธรรม  และประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอื่นๆ   

         -  อํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเสรี   

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

         -  สงเสริมธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการที่ดี  ถูกตอง   

ชอบธรรม 

         -  สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

         -  ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

       3.  การปองกันและแกไขความขัดแยง 

        ประชาคมการเมืองและความมั่นคงมุงหวังใหเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เปนภูมิภาคที่มีเอกภาพ  สงบสุข  และมีความแข็งแกรง  ไวเน้ือเชื่อใจและพรอมรับผิดชอบรวมกัน 

        เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงประชาคมจึงยึดหลักความมั่นคง 

ทั้งรูปแบบท่ีมีอยูเดิมและสรางกลไกใหมใหครอบคลุมหลากหลายดานมากยิ่งขึ้น  เชน  ดานเศรษฐกิจ  

สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  การปองกันความขัดแยง  การสรางความไวใจ  การทูตเชิงปองกัน   

        ปองกันและแกไขความขัดแยงและสรางความไวเนื้อเชื่อใจ   

เพื่อลดความตึงเครียด 
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         -  เสรมิสรางมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ   

โดยแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทหารและกลาโหม  การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  มีนโยบายแบงปน

ขอมูลระหวางสมาชิกในการสงขอมูลตอทะเบียนอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ  และจดทะเบียน 

การซื้อขายอาวุธของประเทศสมาชิก 

         -  สงเสริมความโปรงใส  และความเขาใจในนโยบายกลาโหม  

โดยพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา 

         -  เสรมิสรางความรวมมือดานการปองกันทางทหาร   

และความมั่นคงอาเซียน  โดยพัฒนาโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานทหาร 

        แกไขความขัดแยงและการระงบัขอพิพาทโดยสันติ  เพื่อใหเกิด

สันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค  งดเวนการใชกําลังรนุแรง 

         -  พัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาทโดยสันติโดยจัดตั้งกลไกระงับ

ขอพิพาท 

         -  เสรมิสรางกิจกรรมการคนควาวิจัยเรื่องสันติภาพ  การจดัการ

และการแกไขความขัดแยง 

         -  สงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพ 

และเสถียรภาพ 

        สรางสันติภาพหลังความขัดแยง  เพ่ือวางพ้ืนฐานการสมานฉันท  

และสรางความมั่นใจวาจะไมเกิดความรุนแรงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ  เชน  แผนการชวยเหลือ 

ทางมนุษยธรรม 

        ตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ท้ังอาชญากรรมขามชาติ   

และความทาทายขามเขตแดน 

         -  เสรมิสรางความรวมมือการตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

และการกอการราย 

          1.  การใหสัตยาบันสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันเรื่องทางอาญาระหวางประเทศ  และการมุงยกระดับใหเปนสนธิสัญญาอาเซียน 

          2.  จัดทําปฏิญญาอาเซียนเรื่องการตอตานการกอการราย 

          3.  เสริมสรางความยุติธรรมทางอาญาตออาชญากรคามนุษย 

          4.  เสริมสรางใหอาเซียนปราศจากยาเสพติด  ภายใน 

ป  พ.ศ.  2558 

          5.  ควบคุมการแพรขยายของอาญากรรมทางคอมพิวเตอร 

        ความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติ  และการตอบสนอง 

ตอสถานการณฉุกเฉิน 
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        การตอบสนองตอประเด็นเรงดวน  หรือสถานการณวิกฤต 

ที่สงผลกระทบตออาเซียน 

       4.  การสรางใหภูมิภาคอาเซียนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง   

คงความเปนศูนยกลางและการกําหนดบทบาทของอาเซียน 

        ผานวธิีสงเสริมและรักษาความสัมพันธที่เปนมิตรและเปนประโยชน

กับประเทศภายนอกภูมิภาค  เพื่อสรางสนัติภาพในโลกและดําเนินบทบาทท่ีสําคญัในเวทีระดับภูมิภาค

และระดับระหวางประเทศ  และสงเสริมผลประโยชนรวมกันของอาเซียน 

        สงเสริมอาเซียนใหเปนศูนยกลางในความรวมมือระดับภูมิภาค 

และการสรางประชาคม 

        สงเสริมความสัมพันธกับประเทศภายนอกกลุม 

        เสรมิสรางความรวมมือในประเด็นระหวางประเทศท่ีเปนความกังวล

รวมกัน 

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    เปนเสาหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  แนวคิดนี้เปนผลมาจากการประชุมสุดยอด

ครั้งท่ี  9  ที่บาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  และจัดทําแผนปฏิบัติการขึ้นในการประชุมปถัดมา 

    ประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก  เพื่อใหประชาชนของประเทศ

สมาชิกมีการคาขายระหวางกันมากขึ้น  มีการเดินทางติดตอกันไดสะดวก  ประเทศสมาชิกมีความมั่นคง

และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  นําไปสูความสามารถในการแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ  อันจะสงผลใหประชาชน 

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

    จากแผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจไดกําหนดรายละเอียดไว  ดังนี้ 

     1.  ตลาดรวมอาเซียน 

      เปนตลาดและรากฐานการผลิตเดียว  มี  5  องคประกอบสําคัญ  ไดแก  

การเปดเสรีการคา  การเปดเสรีการบริการ  การเปดเสรกีารลงทุน  การเปดเสรีเงินลงทุน  และการเปด

เสรีแรงงาน 

      การเคลื่อนยายหมุนเวียนสินคาอยางเสรี  สอดคลองกับการดําเนินงาน 

ที่เกิดข้ึนแลวในปจจุบัน  คือ  เขตการคาเสรีอาเซียน  (AFTA)  โดยมีนโยบายลดภาษีการนําเขา 

และสงออกสินคาประเภทตางๆ  ระหวางสมาชิกใหเหลือรอยละ  0  ยกเวนสินคาบางประการที่ไดตกลง

กันไว  ในสวนประเทศไทยไดรับการยกเวน  คือ  ไมตัดดอก  มะพราวแหง  มันฝรั่ง  เมล็ดกาแฟดิบ   

ลดภาษีใหเหลือนอยกวารอยละ  5  แตไมตองถึง  0 

      นอกจากเรื่องภาษีแลวยังมุงแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีดวย  

เชน  พิธีการศุลกากร  กระบวนทางการคา  สุขอนามัย  และสุขอนามัยพืช  เปนตน 
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      การเคลื่อนยายหมุนเวียนการบริการอยางเสรี  โดยลดขอจํากัด 

ตอผูใหบริการของอาเซียน  การใหบริการและการประกอบธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่น  การเจราจา

การคาบรกิารบางสาขา  โดยมีสาขาที่เรงรัด  4  สาขาที่จะสําเร็จในป  พ.ศ.  2553  ไดแก 

       -  ดานการขนสงทางอากาศ 

       -  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

       -  ดานสุขอนามัย 

       -  ดานการทองเท่ียว 

      หลังจากนั้นจึงขยายการบริการดานการขนสง  (โลจิสตกิ)  ใหแลวเสรจ็ 

ในป  พ.ศ.  2556  และสาขาอื่นๆ  เชน  บริการดานวิชาชพีกอสราง  การจัดจาํหนาย  งานดาน

สิ่งแวดลอมและการศึกษา 

      การเคลื่อนยายหมุนเวียนการลงทนุอยางเสร ี การเปดเสรกีารลงทุน 

และการนําผลกําไรกลับมาลงทุนใหมจะชวยสนบัสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในของอาเซียน 

       -  สงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก  อํานวย 

ความสะดวกและความรวมมือเปรียบเสมือนกับเปนคนในชาติเดียวกัน 

       -  คุมครองการลงทุนทุกสาขารวมกิจการบริการ  (เคลื่อนยายเงนิเสรี  

ไดรับชดเชยจากรัฐ  สิทธิในการฟองรองรัฐหากไมไดรับความเปนธรรม) 

       -  สงเสริมการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน  สนับสนุนการลงทุน 

ของธุรกิจขนาดยอม  (SMEs)  และการลงทุนในประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน  ไดแก  กัมพูชา  ลาว  

พมา  และเวียดนาม  (CLMV) 

       -  อาเซยีนระบุใหมีการคาเสรใีนทุกภาคอุตสาหกรรม  ไดแก  การผลิต  

เกษตร  ประมง  ปาไม  และเหมืองแร  และบริการที่เกี่ยวของอ่ืนๆ   

      การเคลื่อนยายหมุนเวียนเงินทุนอยางเสรี  สงเสริมความรวมมอืในนโยบาย

การเงนิและเศรษฐกิจมหาภาค  ตลาดการเงินและตลาดทนุ 

      การเคลื่อนยายหมุนเวียนแรงงานฝมือระหวางกันอยางเสรี   

       -  ปจจุบันมีอาชีพที่ไดรับการรับรองใหสามารถเคลื่อนยายแรงงานได

อยางเสรแีลว  7  วิชาชีพ  ไดแก  วิศวกร  พยาบาล  สถาปนิก  การสํารวจ  ทันตแพทย  แพทย   

และบัญชี 

       -  ชวยอํานวยความสะดวกในการเดนิทางสําหรับบุคคลธรรมดา 

ที่เก่ียวกับการคา  สินคาบริการ  และการลงทนุ  เชน  ยกเวนวีซาสาํหรับการเดนิทางในระยะเวลาสั้นๆ  

(Short  Term  Visits)  หรือออกวีซาและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูเชี่ยวชาญและแรงงานฝมือ 

       -  พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานดานแรงงานมีฝมือรวมกัน 
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     2.  การลดชองวางระหวางประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน 

      อาเซียนแบงประเทศสมาชิกออกเปน  2  กลุมอยางไมเปนทางการ  คือ  

กลุมประเทศสมาชิกเกา  ไดแก  บรูไน  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และไทย  ซึ่งไดรบัการพัฒนา

และมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี  กับกลุมประเทศสมาชิกใหม  ไดแก  กัมพูชา  ลาว  พมา  และเวียดนาม 

ซึ่งมีฐานะอยากจนกวา  ดังนั้น  การสรางประชาคมเศรษฐกิจที่สมบูรณจึงจําเปนตองลดชองวางนี้ 

เพื่อการพัฒนาภูมิภาคใหกาวไปพรอมกัน 

      ใหความชวยเหลือแกสมาชิกใหม  ไดแก  กัมพูชา  ลาว  พมา   

และเวียดนาม  (CLMV)  เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาและชวยเหลือประเทศเหลานี้ใหเขาเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับสมาชิกเกา 

      ลดปญหาการกระจายรายไดอยางไมเปนธรรม  ปญหาความยากจน 

และความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป  พ.ศ.  2563  อันเปนปท่ีอาเซยีนกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

อยางสมบูรณ 

     3.  แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวอาเซยีน 

      การทองเที่ยวนับวาเปนรายไดอยางหนึ่งของกลุมประเทศอาเซียน 

และสามารถสรางรายไดแกประเทศสมาชิก  จากความสาํคัญดังกลาวจึงมีการจัดแผนยุทธศาสตร 

การทองเท่ียวอาเซียน  พ.ศ.  2554 - 2558  เพื่อมุงปรับโครงสรางตลาดการทองเท่ียว  โดยมีนโยบาย

ดังนี้ 

       -  สงเสริมการพัฒนาทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

       -  สรางความเชื่อมโยงเสนทางในภูมิภาค  (ASEAN  Tourism  

Connectivity  Corridors)  เพื่อการเดินทางทองเที่ยวที่มีเสนทางตอเนื่องกันภายในภูมิภาค 

       -  สนับสนุนการเดนิทางทองเที่ยวของเยาวชน 

       -  อํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซยีนและระหวางประเทศ   

โดยขณะนี้อาเซยีนไดมีการจัดทํากรอบความตกลงยกเวนไมตองทําวีซาสาํหรับนกัทองเท่ียวในอาเซียน

และกําลังเจรจาจัดทําความตกลง  Single  Visa  ซึ่งเปนวีซารวมของประเทศในอาเซียน   

ใหกับนักทองเที่ยวจากประเทศนอกกลุมสมาชิก 

       -  เสรมิสรางความปลอดภัยและความมั่นคงของการทองเที่ยว   

เพื่อเปนการรับประกันและสรางความมั่นใจแกนักทองเท่ียวมากขึ้น 

       -  เรงขยายตลาดการทองเที่ยวสําหรับนักทองเท่ียวภายในภูมิภาค   

และพัฒนาการสงเสริมการตลาดรวมกัน  ดวยการขยายฐานลูกคาจากประเทศท่ี  3  เขามาเพิ่ม  เชน  

จีน  อินเดีย  เกาหลีใต  ญี่ปุน  รัสเซยี  เปนตน 
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    ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 

     1.  มีตลาดขนาดใหญ   

      เมื่อเปนประชาคมเศรษฐกิจแลวตลาดการคาจะไมถูกจํากัดอยูภายในประเทศ

ของตน  แตจะถูกขยายใหญขึ้นในประเทศสมาชิกทั้งหมดซึ่งมีประชากรจาํนวนมากกวา  580  ลานคน  

และอาจจะสามารถขยายไปสูประเทศคูคาสําคัญ  6  ประเทศ  คือ  จีน  ญี่ปุน  เกาหลี  อินเดีย  

ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  ตามความตกลงเขตการคาเสรี  (FTA)  ท่ีกําลังดาํเนินการอยูในขณะน้ี 

     2.  ผูบรโิภคไดเขาถึงสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูกลง 

      ลดการผูกขาดจากการเปดเขตการคาเสรี  มีการหมุนเวียนของสินคา 

และบริการ 

     3.  เพิ่มกําลังการตอรอง 

      อํานาจตอรองเพิ่มข้ึน  มีแนวรวมในการเจรจาในเวทีโลก  สรางแรงดึงดูด 

ในการทํา  FTA 

     4.  สามารถใชประโยชนจากจุดแข็งของแตละประเทศมาสรางความไดเปรียบ 

ในการแขงขัน 

      ทรัพยากร  กลุมที่มีวัตถุดิบประเภททรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน  ไดแก  

กัมพูชา  ลาว  พมา  เวียดนาม 

      ความถนัดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ไดแก  สิงคโปร  มาเลเซีย  ไทย 

      ความสามารถในการผลิต  กลุมที่เปนฐานการผลิต  ไทย  มาเลเซีย  

อินโดนีเซีย  เวียดนาม 

     5.  ยกระดับความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศ 

      จากผลการศกึษาการรวมกลุมของอาเซียนไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จะชวยใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (GDP)  หรือรายไดที่เกิดภายในประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

    แผนการปฏิบัติงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถูกรางขึ้นในป   

พ.ศ.  2547  หลังจากการประกาศแผนจัดตั้งประชาคมอาเซยีนเพียง  1  ป 

    วัตถุประสงคและเปาหมายของประชาคมอาเซียน  คือ  มีประชาชนเปนศูนยกลาง

และมีความรับผิดชอบตอสังคม  เพ่ือใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีความเปนเอกภาพ  รูจัก 

เอ้ืออาทร  เพิ่มระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

    1.  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

     จัดใหเรื่องการศึกษาเปนวาระของอาเซียน  สรางสังคมความรู  เปนโอกาส 

ใหประชาชนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน  สงเสริมการจางงานที่เหมาะสมและทักษะ 
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ในการทํางานของสตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และคนพิการ  นอกจากนั้นยังสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (ICT)  และการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    2.  การคุมครองและสวัสดิการสังคม 

     ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ขจัดปญหาความยากจน  โดยเนนเรื่องการกระจายรายไดและความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจ 

     สรางเครือขายความปลอดภัยทางสังคมท้ังจากยาเสพติดและภัยพิบัติ 

     สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยดานอาหาร  ประชาชนตองไดรับอาหาร

เพียงพอไมหิวโหย 

     จัดใหมีบริการทางสาธารณสุขท่ีดี  เขาถึงบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ 

และไดรับยาอยางเพียงพอและราคาถูก 

    3.  ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

     อาเซียนมีแผนในการสงเสรมิความยุติธรรมและสิทธิของประชาชนทุกคน  

โดยเฉพาะการปกปองสิทธิ  สงเสริมและยกระดับคุณภาพชวีิตของผูดอยโอกาส  สตรี  เยาวชน  

ผูสูงอายุ  และผูพิการ  รวมถึงแรงงานท่ียายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพยังตางประเทศ  นอกจากนั้น 

ยังสงเสรมิความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม 

    4.  สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

     อาเซียนมุงสงเสรมิสิ่งแวดลอมสีเขียวและสะอาด  (Clean  and  ASEAN)   

     เรงอนุรักษสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งดิน  น้ํา  แรธาตุ  

พลังงาน  ปาไม  ทรพัยากรชายฝงและทะเล 

     การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของโลก  เชน  ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม 

ขามแดนการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ  เชน  ปญหาควันไฟปาจากประเทศอินโดนีเซยีที่สงผลกระทบ

ครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาค  ปญหาการตดัไมทําลายปา  ปญหาการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  ทั้งในปาไม  ปาชายเลน  และใตน้ํา 

    5.  การสรางอัตลักษณอาเซียน 

     สมาชิกอาเซียนแตละประเทศมีความแตกตางในดานสังคมและวัฒนธรรม  

ดังนั้น  จึงตองเรงสรางความรูสึกของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตความแตกตางและการเปน

ประชากรอาเซียนรวมกัน 

     การเสรมิสรางความสัมพันธผานการทาํความเขาใจประวัตศิาสตรความเปนมา

ของชาติสมาชิก 

     ปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของรวมกันและตระหนกัถึงหนาที่ในการอนุรักษมรดก

ทางวัฒนธรรมของอาเซียนซึ่งมีรากฐานอารยธรรมรวมกัน  สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรม 
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     สรางอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการสรางประชาคม 

  4.  เรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิก 

   4.1  ประเทศบรไูน 

    ชื่อทางการ  :  เนการา  บรไูน  ดารุสซาลาม  (Negara  Brunei  Darussalam  

แปลวา  ดินแดนแหงความสงบสุข) 

    พ้ืนท่ี  :  5,765  ตารางกิโลเมตร  โดยพื้นท่ีรอยละ  70  เปนปาไมเขตรอน 

    ท่ีตั้ง  :   ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว 

       ทิศเหนือเปนชายฝงติดกับทะเลจีนใต 

       ทิศที่เหลืออีก  3  ดาน  เปนพรมแดนทางบกถูกลอมรอบดวย   

รัฐซาราวักของประเทศมาเลเซยี 

    ภูมิประเทศ  :  แบงออกเปน  2  สวน  คือ  ดานตะวันตกและตะวันออก  

ประชากรเกือบทั้งหมดอาศัยอยูทางตะวันตก  เนื่องจากทางตะวันออกเปนเขตภูเขาสูงสลับซับซอน   

ไมเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน 

    ภูมิอากาศ  :  เปนภูมิอากาศเขตรอน  อากาศโดยทั่วไปคอนขางรอนช้ืน  อุณหภูมิ

สูงตลอดทั้งป  มีปริมาณฝนตกคอนขางมาก 

    เมืองหลวง  :  บันดาร  เสรี  เบกาวัน  (Bandar  Seri  Begawan) 

    ประชากร  :  ประมาณ  400,000  คน  ประกอบดวย  คนเชื้อสายมาเลย  จีน  

และอื่นๆ   

    ภาษา  :  ภาษาราชการ  คือ  ภาษามาเลยหรือภาษาบาฮาซามาเลย  รองลงมาเปน

ภาษาอังกฤษ  จากผลที่เคยตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ  และภาษาจีนจากชาวจีนท่ีมาตั้งถ่ิน

ฐานอยู 

    ศาสนา  :  ศาสนาประจาํชาต ิ คือ  ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่  ศาสนาอ่ืนๆ  ไดแก  

ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  และศาสนาฮินดู   

    สกุลเงิน  :  ดอลลารบรูไน  (Brunei  Dollar  :  BND)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  

22 - 24  บาท  ตอ  1  ดอลลารบรไูน  คาเงินบรไูนถือวามีความมั่นคงและใชอัตราแลกเปลี่ยนเดยีวกับ

เงนิสิงคโปร  เราสามารถใชเงินสิงคโปรในบรูไนไดทั่วไป 

    ระบบการปกครอง  :  สมบูรณาญาสิทธิราชย  มีสุลตานเปนพระประมุข 

     ประมุขแหงรัฐและหัวหนารัฐบาล  คือ  สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี  ฮัสชานัล  

โบลเกียห  มูอิซซัดดิน  วัดเดาละห  (His  Majesty  Sultan  Haji  Hassanal  Bolkiah  Mu'izzaddin  

Waddaulah)  ทรงครองราชยตั้งแตวันท่ี  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2510 
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     รัฐธรรมนูญฉบับวันที่  1  มกราคม  2527  กําหนดใหสมเด็จพระราชาธิบดี 

เปนทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรไูน  เชื้อสายมาเลยโดยกําเนิด  

และจะตองนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 

     สมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบันยังทรงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย 

   4.2  ประเทศกัมพูชา 

    ชื่อทางการ  :  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia)   

    พ้ืนท่ี  :  ขนาดกวาง  500  กโิลเมตร  ยาว  450  กิโลเมตร  มีพื้นที่ท้ังหมด  

181,035  ตารางกิโลเมตร  หรือมีขนาดประมาณ  1  ใน  3  ของประเทศไทย  เสนเขตแดนโดยรอบ

ประเทศยาวประมาณ  2,000  กิโลเมตร  โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทยยาว  798  กิโลเมตร   

    ท่ีตั้ง  :  กัมพูชาตั้งอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

     ทิศเหนือตัดกับประเทศไทย  (จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร   

และบุรีรัมย)  และลาว  (แขวงอัตปอและจําปาสัก) 

     ทิศตะวันออกติดประเทศเวียดนาม  (จังหวัดกอนทูม  เปลกู  ซาลาน  ดั๊กลั๊ก  

สองแบ  เตยนิน  ลองอาน  ดงทาบ  อันซาง  และเกียงซาง)   

     ทิศตะวันตกติดประเทศไทย  (จังหวัดสระแกว  จันทบุรี  และตราด) 

     ทิศใตติดอาวไทย 

    ภูมิประเทศ  :  ลักษณะภูมิประเทศลอมรอบดวยภูเขา  3  ดาน  คือ 

     ดานตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมใชเปนพรมแดนกับประเทศเวียดนาม 

     ดานเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักเปนพรมแดน 

กับประเทศไทย 

     ดานใตและตะวันตกเฉียงใตมีแนวเทือกเขาบรรทัดท่ีเปนแนวพรมแดน 

กับประเทศไทยตอนกลางของประเทศซึ่งคอนมาทางตะวันออกเฉียงใตเปนท่ีราบลุมแมน้ําโขง 

และทะเลสาบ 

    ภูมิอากาศ  :  ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  อากาศรอนชื้น  ฤดูฝนเริ่มจากเดือน

พฤษภาคม - ตุลาคม  ฤดูแลง  เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เมษายน  เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุด  

เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ําที่สุด  เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด   

    เมืองหลวง  :  กรุงพนมเปญ  (Phnom  Penh) 

    ประชากร  :  14.1  ลานคน  ประกอบดวย  ชาวเขมร  ชาวจีน  และเชื้อชาติอ่ืนๆ  

เชน  ชาวไทยเกาะกง  ชาวลาว  ชาวจาม  ชาวจะรวย  ชาวระแดว  ชาวเสตียง  ชาวมรญ   

และชาวเปอร 
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    ภาษา  :  ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ  สวนภาษาที่ใชโดยท่ัวไป  ไดแก  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส  เวียดนาม  จีน  และไทย 

    ศาสนา  :  ศาสนาประจาํชาต ิ คือ  ศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท  (แยกเปน   

2  นิกายยอย  คือ  ธรรมยุติ  นิกายและมหานิกาย)  และศาสนาอ่ืนๆ  ไดแก  ศาสนาอิสลามและศาสนา

คริสต 

    สกุลเงิน  :  เงินเรียล  (Riel:  KHR)  อัตราแลกเปลี่ยน  4,000  เรียลเทากับ   

1  ดอลลารสหรัฐ  หรือประมาณ  100  เรียล  เทากับ  1  บาท 

    ระบอบการปกครอง  :  ราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตรยิ 

เปนประมุขภายใตรฐัธรรมนญู 

     พระมหากษัตรยิ  คือ  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี   

(His  Majesty  Preah  Bat  Samdech  Preah  Boromneath  Norodom  Sihamoni)   

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2547 

     นายกรัฐมนตรี  คือ  สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช  ฮุน  เซน  หรือสมเด็จ 

ฮุน  เซน  (Samdech  Hun  Sen) 

   4.3  ประเทศอินโดนีเซยี 

    ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี  (Republic  of  Indonesia) 

    พ้ืนท่ี  :  1,890,754  ตารางกโิลเมตร  เปนหมูเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  

ประกอบดวยเกาะใหญนอย  กวา  17,508  เกาะ 

    ท่ีตั้ง  :  ตั้งอยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย  และเปนเขตเชื่อม

ระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย  ทําใหอินโดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการติดตอระหวาง

มหาสมุทรทั้งสอง  ผานชองแคบที่สําคัญตางๆ  เชน  ชองแคบมะละกา  ชองแคบซุนดา  และชองแคบ 

ล็อมบอก  ซึ่งเปนเสนทางขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง

ใตและเอเชียตะวันออก   

    ภูมิประเทศ  :  เปนหมูเกาะนอยใหญ  แบงเปน  4  เขต  คือ   

     หมูเกาะซุนดาใหญ  ประกอบดวย  เกาะชวา  สุมาตรา  บอรเนียว  และสุลาเวสี 

     หมูเกาะซุนดานอย  ประกอบดวย  เกาะเล็กๆ  ท่ีตั้งอยูทางตะวันออก 

ของเกาะชวา  มีเกาะบาหลี  ล็อมบอก  ซุมบาวา  ฟอลเรส  และติมอร 

     หมูเกาะมาลุกุ  หรือ  หมูเกาะโมลุกกะ  ตั้งอยูระหวางหมูเกาะสลุาเวส ี

และอิเรียนจายา 

     จีเรียนจายา  อยูทางทศิตะวันตกของปาปวนิวกินี 

    ภูมิอากาศ  :  มีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตร  ประกอบดวย  2  ฤดู  คือ  ฤดูแลง  

(พฤษภาคม - ตุลาคม)  และฤดูฝน  (พฤศจิกายน - เมษายน)   
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    เมืองหลวง  :  จาการตา  (Jakarta) 

    ประชากร  :  มีจํานวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ  

220  ลานคน  ประกอบดวย  ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุม  ซึ่งพูดภาษาตางกันกวา  583  ภาษา   

รอยละ  61  อาศัยอยูบนเกาะชวา 

    ภาษา  :  อินโดนีเซียมีภาษาที่ใชมากที่สุดในภูมิภาค  แตภาษาราชการและภาษา

ประจําชาติ  ไดแก  ภาษาอินโดนีเซีย  หรือ  Bahasa  Indonesia 

    ศาสนา  :  อินโดนีเซียรอยละ  87  นับถือศาสนาอิสลาม  รองลงมารับถือศาสนา

คริสตนิกายโปรเตสแตนท  ศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก  ศาสนาฮินดู  และศาสนาพุทธ  ตามลําดับ   

    สกุลเงิน  :  รูเปยห  (Rupiah  :  IDR)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  2-4  บาทตอ  

1,000  รูเปยห 

    ระบอบการปกครอง  :  ประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา 

ฝายบริหาร 

     ประธานาธิบดีคนปจจุบัน  คือ  ดร.ซซูโิล  บัมบัง  ยูโดโยโน  (Susilo  

Bambang  Yudhoyono)   

   4.4  ประเทศลาว   

    ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People’s  

Democratic  Republic) 

    พ้ืนท่ี  :  236,800  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) 

    ท่ีตั้ง  :  ลาวเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล 

     ทิศเหนือติดกับประเทศจีน 

     ทิศใตติดกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

     ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม 

     ทิศตะวันตกติดกับประเทศพมาและประเทศไทย 

    ภูมิประเทศ  :  ภูมปิระเทศแบงออกเปน  3  เขต  ไดแก 

     เขตภูเขาสูง  อยูบรเิวณภาคเหนือของประเทศลาว 

     เขตที่ราบสูง  อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตไปจรดชายแดนกัมพูชา  และราบสูง

บริเวณภาคใต 

     เขตที่ราบลุม  เปนที่ราบริมแมน้ําโขงและแมน้ําสายตางๆ  ซึ่งมีความ 

อุดมสมบูรณมากที่สุด  เปนพื้นที่สําหรับทําการเกษตรแหลงสําคัญของประเทศ 

    ภูมิอากาศ  :  ภูมิอากาศเขตรอน  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม  แตเนื่องจาก 

อยูหางไกลจากทะเลจึงไมไดรบัผลกระทบจากลมพาย ุ ทางตอนเหนือซึ่งเปนเขตเทือกเขาสงู 

มีอากาศเย็น  ฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  ฤดูแลงเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน 
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    เมืองหลวง  :  นครหลวงเวียงจันทร  (Vientiane) 

    ประชากร  :  5.9  ลานคน  ประกอบดวย  ลาวลุม  ลาวเทิง  ลาวสูง   

และชาติพันธุอื่นๆ  รวมประมาณ  68  ชนเผา 

    ภาษา  :  ภาษาลาวเปนภาษาราชการ 

    ศาสนา  :  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  รองลงมานับถือผี  

ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต  และศาสนาอิสลาม 

    สกุลเงิน  :  กีบ  (Kip)  อัตราแลกเปลี่ยน  1  บาท  :  276  กีบ)   

    ระบอบการปกครอง  :  ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต   

ทางการลาวใชคําวา  ระบอบประชาธิปไตยประชาชน  โดยพรรคการเมืองเดยีวเปนองคกรชี้นําประเทศ  

คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีอํานาจสูงสุดตั้งแตลาวเริ่มการปกครองในระบอบสังคมนิยม   

เมื่อ  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2518 

     ประมุข  คือ  ประธานาธิบดี  ในภาษาลาว  เรียกวา  ประธานประเทศ  มีชื่อวา

พลโท  จูมมะลี  ไชยะสอน  ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

     หัวหนารัฐบาล  คือ  นายกรัฐมนตร ี ไดแก  นายทองสิง  ทํามะวง  เขารับ

ตําแหนงเม่ือป  พ.ศ.  2554 

   4.5  ประเทศมาเลเซีย 

    ชื่อทางการ  :  มาเลเชีย  (Malaysia) 

    พ้ืนท่ี  :  330,257  ตารางกิโลเมตร 

    ท่ีตั้ง  :  ตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตร  มีทะเลจีนใตกั้นกลางทําใหประเทศแบงออกเปน  

2  สวน   

     สวนแรก  คือ  มาเลเซียตะวันตก  ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู  มีพรมแดนทิศ

เหนือติดประเทศไทย  และทิศใตติดกับสิงคโปร  ประกอบดวย  11  รัฐ  คือ  ปะหัง  สลังงอร  เนกรี  

เซมบิลัน  มะละกา  ยะโฮร  เประ  กลันตัน  ตรงักานู  ปนัง  เกดะห  และปะลิส 

     สวนท่ีสอง  คือ  มาเลเซียตะวันออก  ตั้งอยูทางเหนือของเกาะเบอรเนียว  

(เกาะกาลิมันตัน)  มีพรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซีย  และมีพรมแดนลอมรอบประเทศบรูไน  

ประกอบดวย  2  รัฐ  คือ  ซาบาห  และซาราวัก 

     นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใตสหพันธรัฐอีก  3  เขต  คือ   

กรุงกัวลาลัมปอร  (เมืองหลวง)  เมืองปุตราจายา  (เมืองราชการ)  และเกาะลาบวน 

    ภูมิประเทศ  :  ภูมปิระเทศแบงออกเปน  2  สวนก้ันแหลมมลายูออกจาก 

เกาะบอรเนียวชองแคบมะละกาแยกออกจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซยี 

 

 



 40 

     ภูมิประเทศบนแหลมมลายู  มีภูเขาสูงเปนแกนกลาง  ขนาบขางดวยที่ราบลุม

แมน้ําสายตางๆ  และที่ราบชายฝงแตดินไมคอยอุดมสมบูรณนัก  เหมาะสาํหรับปลูกยางพารา 

และปาลมน้าํมัน 

     ภูมิประเทศบนเกาะบอรเนียว  บริเวณชายฝงเปนที่ราบ  ภายในเกาะเปนภูเขา  

ทางตอนเหนือของเกาะเปนแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาตทิี่สําคัญ 

    ภูมิอากาศ  :  มาเลเซียอยูในเขตรอนชื้น  อากาศรอน  ฝนตกชุกตลอดป   

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานชวงเดือนเมษายนถึงตุลาคม  และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ 

    เมืองหลวง  :  กรุงกัวลาลัมเปอร  (Kuala  Lumpur) 

    ประชากร  :  27  ลานคน  ประกอบดวย  ชาวมลายู  ชาวจีน  ชาวอินเดีย   

ชนพื้นเมืองบนเกาะบอรเนียว  ชาวไทย  รวมถึงกลุมลูกครึ่งระหวางชนชาติตางๆ   

    ภาษา  :  ภาษาราชการ  ไดแก  ภาษามาเลย  (Bahasa  Malaysia)  อังกฤษ  จีน  

ทมิฬ 

    ศาสนา  :  ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ  รองลงมา  คือ  ศาสนาพุทธ  

ศาสนาครสิต  ศาสนาฮินดู  และศาสนาอื่นๆ  ตามลาํดับ 

    สกุลเงิน  :  ริงกิตมาเลเซยี  (Malaysian  Ringgit:  MYR)  อัตราแลกเปลี่ยน

ประมาณ  9 - 10  บาท  ตอ  1  ริงกิต 

    ระบอบการปกครอง  :  ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  (Parliamentary  

Democracy)  ระบบรัฐบาลของมาเลเซียมีทั้งรัฐบาลกลางหรือสหพันธ  (Federal  Government)  

และรัฐบาลแหงรัฐ  (State  Government)  แตละรัฐมีสลุตานปกครอง  และสุลตานรวมกันเลือก

สมเดจ็พระราชาธิบดี  หรือ  ยังดี  เปอรตวน  อากง  (Yang  di - pertuan  Agong)  เปนกษัตริย

ปกครองประเทศ  โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหวางสลุตานทั้ง  9  รัฐ  เพื่อเปนประมุข 

องคละ  5  ป 

     ประมุของคปจจุบัน  คือ  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน  อับดุล  ฮาลีม  มูอัด

ซาม  ซาห  ประมุขแหงรฐัเกดะห  ทรงเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี  14  ของมาเลเซยี  โดยพระองค

ทรงดํารงตาํแหนงกษัตรยิมาเลเซียมาแลว  1  ครั้ง  เมื่อป  พ.ศ.  2513  และในปนี้วาระการดํารง

ตําแหนงไดเวียนมาถึงพระองคอีกครั้ง  นับวาเปนกษัตริยพระองคแรกของมาเลเซียที่ครองราชย 

ถึง  2  ครั้ง  และยังคาดวาเปนพระองคแรกของโลกอีกดวย 

     นายกรัฐมนตรี  คือ  นายกรัฐมนตรีนาจิบ  ราซัค 
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   4.6  ประเทศพมา 

    ชื่อทางการ  :  สหภาพพมา  (Union  of  Myanmar)  แตเดมิชาวตะวันตกเรียก

ประเทศนี้วา  Burma  จนกระทั่งเม่ือป  พ.ศ.  2532  พมาไดเปลี่ยนชื่อประเทศเปนเมียนมาร  

(Myanmar)  แตคนไทยยังคงนิยมเรียกวาพมา 

    พ้ืนท่ี  :  676,577  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณ  1.3  เทาของไทย) 

    ท่ีตั้ง  :  ตั้งอยูที่ละติจูดท่ี  28  องศา  30  ลิปตา  ถึง  10  องศา  20  ลิปดาเหนือ  

เลียบตามแนวอาวเบงกอลและทะเลอันดามันทําใหมีชายฝงทะเลยาวถึง  2,000  ไมล 

     ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน 

     ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับไทย 

     ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย 

     ทางตะวันตกเฉียงใตและทางใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล 

    ภูมิประเทศ  :  สวนใหญเปนเทือกเขาสูงวางตัวในแนวเหนือ - ใต  เพราะเปน 

แนวเทือกเขาตอเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยสลับกับที่ราบสูง  ตอนกลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา 

อุดมสมบูรณ  เหมาะแกการตั้งถิ่นฐานและทําการเกษตร  เชน  ท่ีราบลุมแมน้ําอิระวดี  แมน้ําซินดวินด  

แมน้ําสะโตง  แมน้าํสาละวิน 

    ภูมิอากาศ  :  ในบริเวณเทือกเขาสูงทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตเงาฝน 

และอยูหางไกลจากอิทธิพลของทะเลทําใหมีอากาศแหง  ฤดูรอนมีอุณหภูมิสูง  ฤดูหนาวอากาศ 

จะเย็นมาก  บรเิวณชายฝงทะเลและบริเวณที่ราบลุมแมน้ําไดรับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น  ทําให

บริเวณน้ีมีฝนตกชุก 

    เมืองหลวง  :  เนปดอว  (Naypyidaw)  หรือ  เนปตอ  (Nay  Pyi  Taw)  แปลวา  

มหาราชธานี  เปนเมืองหลวงและเมืองศูนยกลางการบริหารของสหภาพพมาที่ไดยายมาจากยางกุง  

ตั้งแตวันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  อยูหางยางกุงไปทางเหนือประมาณ  320  กิโลเมตร 

    ประชากร  :  ประมาณ  50  ลานคน  มีชาติพันธุตางๆ  มากถึง  135  กลุม   

เชื้อชาติหลักๆ  8  กลุม  คือ  พมา  ไทยใหญ  กะเหรี่ยง  ยะไข  จีน  มอญ  อินเดีย 

    ภาษา  :  ภาษาพมาเปนภาษาราชการ 

    ศาสนา  :  ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  โดยไดบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนา

ประจําชาติใน  พ.ศ.  2517  รองลงมา  คือ  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาฮนิดู 

    สกุลเงิน  :  จั๊ด  (Kyat:  MMK)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  25  จั๊ดตอ  1  บาท 

    ระบบการปกครอง  :  เผด็จการทางทหาร  ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต 

สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ  (State  Peace  and  Development  Council-SPDC)   
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     ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ  และอดีตประมุข  ปจจุบันไมได

ดํารงตําแหนงทางกฎหมายตามรัฐธรรมนญูแตยังคงดาํรงยศทางทหาร  คือ  พลเอกอาวุโสตาน  ฉวย  

(Senior  General  Than  Shwe)   

     ประมุขและประธานาธิบดีคนปจจุบัน  คือ  พล.อ.เทียน  เสง  (General  

Thein  Sein)  นายกรัฐมนตรีคนที่  11  ของพมา 

   4.7  ประเทศฟลิปปนส 

    ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐฟลปิปนส  (Republic  of  the  Philippines)   

    พ้ืนท่ี  :  298,170  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณ  3  ใน  5  ของประเทศไทย) 

    ท่ีตั้ง  :  เปนประเทศหมูเกาะที่ประกอบไปดวยเกาะจํานวนทั้งสิ้น  7,107  เกาะ  

ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก  หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ  100  กม.  

และมีลักษณะพิเศษ  คือ  เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาว 

มากที่สุดในโลก   

     ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต 

     ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับมหาสมุทรแปซิฟก 

    ภูมิประเทศ  :  ฟลิปปนสจะประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญจํานวนมาก   

มีประชากรอาศัยอยูจริงเพียง  2,000  เกาะเทานั้น  เพราะปญหาภูมิประเทศไมเหมาะสม  บางแหง 

เปนที่ต้ังของภูเขาไฟ  บางเกาะมีขนาดเล็กเกินไป  และบางสวนจะจมอยูใตทะเลขณะที่น้ําขึ้นสูงสุด   

ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา  มีพื้นที่ราบแคบๆ  ตามชายฝงทะเล  การเดินทางระหวางเกาะ 

จึงใชเครื่องบินเปนหลัก 

    ภูมิอากาศ  :  ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  ไดรับฝนจากลมมรสุมทั้ง  2  ฤดู  คือ

ลมพายุจากทะเลจีนใตและพายุดีเปรสชั่น  บรเิวณที่ฝนตกมากที่สุด  คือ  เมืองบาเกียว  เปนเมือง 

ที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

    เมืองหลวง  :  กรุงมะนิลา  (Manila) 

    ประชากร  :  88.7  ลานคน 

    ภาษา  :  เนื่องจากมีประชากรจํานวนมากสงผลใหมีการใชภาษามากกวา   

170  ภาษา  โดยสวนมากเกือบท้ังหมดนั้นเปนตระกูลภาษายอยมาลาโย - โปลินีเซียนตะวันตก   

จนกระท้ังในป  พ.ศ.  2530  รัฐธรรมนูญไดระบุใหภาษาฟลิปโน  (Filipino)  และภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาราชการ  สวนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนสมีท้ังหมด  8  ภาษา  

ไดแก  ภาษาสเปน  ภาษาจีนฮกเก้ียน  ภาษาจีนแตจ๋ิว  ภาษาอินโดนีเซีย  ภาษาซินด  ภาษาปนจาบ  

ภาษาเกาหลี  และภาษาอาหรับ  โดยฟลิปปนสนั้น  มีภาษาประจาํชาติ  คือ  ภาษาตากาล็อก 

    ศาสนา  :  ชาวฟลิปปนสเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาคริสต  สวนใหญนบัถือนิกาย

โรมันคาทอลิก  สวนนอยเปนนิกายโปรเตสแตนส  ผูนับถือศาสนาอิสลามและพุทธเปนจํานวนนอยมาก 
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    สกุลเงิน  :  เปโซ  (Peso  :  PHP)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  0.75  บาท   

ตอ  1  เปโซ 

    ระบอบการปกครอง  :  ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา

ฝายบริหาร  (วาระ  6  ป) 

     มีการเลือกตั้งผูปกครองในทุกระดับชั้นตั้งแตประธานาธิบดี  รองประธานาธิบดี  

วุฒสิมาชิก  จนถึงผูปกครองทองถิ่นในระดับหมูบาน  รฐับาลทองถิ่นในแตละจังหวัดมีอิสระ 

ในการปกครองตนเองภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

     ประธานาธิบดีคนปจจุบัน  คือ  ประธานาธิบดีเบนิโญ  อาเตเต 

   4.8  ประเทศสิงคโปร 

    ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐสิงคโปร  (Republic  of  Singapore) 

    ท่ีตั้ง  :  เปนนครรัฐตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายู  อยูทางใตของรฐัยะโฮร

ของประเทศมาเลเซีย  และอยูทางเหนือของหมูเกาะเรียวของประเทศอินโดนีเซยี 

     ทิศเหนือ  ติดกับชองแคบยะโฮรซึ่งคั่นระหวางสิงคโปรกับมาเลเซีย 

     ทิศตะวันออกจรดทะเลจีนใต 

     ทิศตะวันตกและทิศใตจรดชองแคบมะละกา  หางออกไปคือประเทศอินโดนีเซีย 

    พ้ืนท่ี  :  ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง  63  เกาะ  

มีพื้นที่  รวมทั้งสิ้นประมาณ  699  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณเกาะภูเก็ต)  เกาะสิงคโปรเปนเกาะ 

ที่มีขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ  42  กิโลเมตร  และความกวาง

จากทิศเหนือไปยังทิศใตประมาณ  23  กิโลเมตร 

    ภูมิประเทศ  :  บรเิวณกลางประเทศมีลักษณะเปนเนินเขาซึ่งใหกําเนิดแมน้ํา

สิงคโปร  ทางตะวันออก  เปนที่ราบต่ําลาดลงสูทะเล  บางสวนมีความสูงต่ํากวาระดับน้าํทะเลทําให 

ตองถมทะเลเพ่ือเริ่มพ้ืนที่ 

    ภูมิอากาศ  :  อยูในเขตมรสุม  อาการรอนชื้น  อุณหภูมิสูงตลอดทั้งป   

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งลวนกอใหเกิดฝนตกชุก

เกือบทั้งป   

    เมืองหลวง  :  สิงคโปร  (Singapore) 

    ประชากร  :  ประชากรสิงคโปรมีความหนาแนนอนมากที่สุดในภูมิภาค 

เมื่อเปรียบเทยีบจํานวนประชากรกับพื้นท่ีขนาดเล็กของประเทศ  (ประมาณ  4.7  ลานคน)  ประชากร 

ที่มีมากที่สุด  คือ  ชาวจีน  รองลงมา  คือ  ชาวมาเลย  อินเดีย  และอ่ืน ๆ   

    ภาษา  :  สิงคโปรประกอบดวยประชากรหลากหลายเชื้อชาติจึงมีภาษาราชการ

หลายภาษา  ไดแก  ภาษามาเลย  จีนกลาง  ทมิฬ  และอังกฤษ  สิงคโปรสงเสริมใหประชาชนพูดได   

2  ภาษา  โดยเฉพาะ  จีนกลาง  ในขณะที่ภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตองานและในชีวิตประจําวัน 
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    ศาสนา  :  นับถือศาสนาพุทธเปนอันดับที่หนึ่ง  รองลงมา  คือ  ศาสนาอิสลาม  

ศาสนาครสิต  ศาสนาฮินดู  และยังมีประชากรที่ไมนับถือศาสนาอีกจํานวนหนึ่งดวย 

    สกุลเงิน  :  ดอลลารสิงคโปร  (Singapore  Dollar:  SGD)  อัตราแลกเปลี่ยน  

ประมาณ  24 - 25  บาทตอ  1  ดอลลารสิงคโปร 

    ระบอบการปกครอง  :  สาธารณรฐั(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสภาเดียว)   

โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข  และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร 

     ประธานาธิบดี  คือ  นาย  โทน่ี  ตัน  เค็ง  ยัม  ดํารงตาํแหนงเมื่อวันท่ี   

1  กันยายน  พ.ศ.  2554   

     นายกรัฐมนตรี  คือ  นายลี  เซียน  ลุง  (Lee  Hsien  Loong)  ตํารงตําแหนง

ตั้งแต  12  สิงหาคม  พ.ศ.  2547 

   4.9  ประเทศไทย 

    ชื่อทางการ  :  ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom  of  Thailand) 

    พ้ืนท่ี  :  513,115.02  ตารางกิโลเมตร 

    ท่ีตั้ง  :  ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน  คือ  สวนแผนดินใหญของภูมิภาค 

     ทิศเหนือติดกับพมาและประเทศลาว  โดยมีแมน้ําโขงก้ันเปนบางชวง 

     ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย 

     ทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา 

     ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมา   

    ภูมิประเทศ  :  ทางตอนเหนือเปนเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบลุมเปนตนกําเนิดแมน้ํา

สําคัญของประเทศ  ทางภาคกลางเปนที่ราบ  บรเิวณขอบเปนท่ีราบลูกฟูก  ตอนกลางเปนที่ราบลุม

แมน้ําลากลงสูอาวไทย  มีความอุดมสมบูรณ  เหมาะแกการเพาะปลูกขาวและพืชอ่ืนๆ   

ทางตะวันออกเฉียงเหนือเปนท่ีราบสูง  ทางใตเปนคาบสมุทรขนาบดวยทะเลท้ัง  2  ดาน  มีเทือกเขาสูง

เปนแกนกลาง   

    ภูมิอากาศ  :  ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน  อากาศรอนอบอาวเกือบตลอดป  

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม  ไดแก  มรสุมตะวันตกเฉียงใต  ชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

ตุลาคมทําใหมีเมฆมากและฝนตกทั่วประเทศ  โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเล  สวนลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดมากลางเดอืนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ทําใหอากาศหนาวเย็น 

และแหงแลง  โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนภาคใต  สมมรสุมจะพัดพา 

ความชุมชื้นจากอาวไทยมาทาํใหฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก 

    เมืองหลวง  :  กรุงเทพมหานคร  (Bangkok) 

    ประชากร  :  66  ลานคน 

    ภาษา  :  ภาษาไทยเปนภาษาราชการ 
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    ศาสนา  :  ประชาชนสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  รองลงมา  คือ  

ศาสนาอิสลาม  สวนใหญนับถือบริเวณภาคใตตอนลาง  และยังมีศาสนาคริสตและศาสนาอ่ืนๆ   

    สกุลเงิน  :  บาท 

    ระบอบการปกครอง  :  ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  อันมีประมหากษัตริย 

เปนประมุข 

     พระมหากษัตรยิ  คือ  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ   

บดินทรเทพยวรางกูร 

     นายกรัฐมนตรี  คือ  พลเอกประยุทธ  จันโอชา 

   4.10  ประเทศเวียดนาม 

    ชื่อทางการ  :  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (Socialist  Republic  of  

Vietnam) 

    พ้ืนท่ี  :  331,689  ตารางกิโลเมตร  (0.645  เทาของประเทศไทย) 

    ท่ีตั้ง  :  รูปรางประเทศเรียวยาวขนาดไปตามแนวของคาบสมุทรอินโดจีน  

นอกจากนี้ยังมีไหลเขาและหมูเกาะตางๆ  อีกนับพันเกาะเรยีงรายตั้งแตอาวตังเก๋ียไปจนถึงอาวไทย 

     ทศิเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศจีน 

     ทิศใตติดกับทะเลจีนใต 

     ทิศตะวันออกติดกับอาวตงเกี๋ยและทะเลจีนใต 

     ติดตะวันตกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา 

    ภูมิประเทศ  :  มีที่ราบลุมแมน้ําขนาดใหญ  2  ตอน  ตอนเหนือ  คือ  ที่ราบลุม

แมน้ําแดง  และตอนใตเปนที่ราบลุมแมน้ําโขง  ทางตอนเหนือเปนเทือกเขาและที่ราบสูง  มีเขาฟานซีปง

ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน 

    ภูมิอากาศ  :  เนื่องจากแผนดินของเวียดนามมคีวามยาวมาก  ทําใหลักษณะ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกตางกันคอนขางมาก  ทางตอนเหนือพื้นที่บางสวนอยูในเขตอากาศหนาว  

ซึ่งไดรับอิทธิพลกระแสลมแรงพัดจากขั้วโลก  ทําใหมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น  ภาคกลางและภาคใต

เปนแบบมรสุมเขตรอน  ชายฝงทะเลดานตะวันออกรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานทะเล 

จีนใตและพายุหมุนเขตรอนจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว  ทําใหมีปริมาณนํ้าฝนมากจนปลูกขาวไดปละ   

2  ครั้ง 

    เมืองหลวง  :  กรุงฮานอย  (Hanoi) 

    ประชากร  :  ประมาณ  89  ลานคน  เปนเชื้อสายเวียดนามมากที่สุด  รองลงมา  

คือ  เขมร  ซึ่งอยูบรเิวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงทางตอนใตของประเทศ  และเชื้อชาติอื่นๆ  ลดหลั่น

ตามลาํดับ   
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    ภาษา  :  ภาษาเวียดนาม  เปนภาษาราชการ  ซ่ึงเม่ือป  พ.ศ.  2463  เวียดนาม 

ไดลงประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมันแทนตัวอักษรจีนในการเขียนภาษาเวียดนาม 

    ศาสนา  :  สวนใหญชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งไดรับอิทธิพล

มาจากจีนสูงถึงรอยละ  70  ของจํานวนประชากร  รองลงมานับถือศาสนาคริสต  ที่เหลือนับถือลัทธิ

ขงจื้อและศาสนาอิสลาม 

    สกุลเงิน  :  ดอง  (Dong  :  VND)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  1.6  บาท  ตอ  

1,000  ดอง 

    ระบอบการปกครอง  :  ระบอบสังคมนิยม  โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรค

การเมืองเดยีวของประเทศ   

     ประมุข - ประธานาธิบดี  คือ  นายเหวียน  มินห  เตรียต  (Nguyen  Minh  

Triet) 

     หัวหนารัฐบาล - นายกรัฐมนตรี  คือ  นายเหงียน  ถัน  ดุง  (Nguyen  Tan  

Dung) 

     เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต  คือ  นายหนง  ดึ๊ก  หมั่น  (Nong  Duc  Manh) 

 

ระบบการศกึษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

 1.  ประเทศมาเลเซีย  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 41 - 43) 

  ระบบการบริหารการศกึษาของประเทศมาเลเซียอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง  

ศึกษาธิการ  แบงระดับการบริหารเปน  5  ระดับ  คือ  ระดับชาติ  ระดับรัฐ  ระดับอําเภอ  ระดับ 

กลุมโรงเรียน  และระดับโรงเรยีน  การบริหารการศกึษาระดับชาติอยูในความรับผิดชอบของรฐับาล

กลาง  (Federal  Government)  การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยูภายใตความรับผิดชอบ 

ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว  ยกเวนการศึกษาที่มีลักษณะเปนการศึกษานอกระบบ  

(Non-formal  Education)  จะมีกรมจากกระทรวงอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของรับผิดชอบ  เชน  กรมแรงงาน  

กรมเกษตร  ฯลฯ 

  ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซียเปนระบบ  6 : 3 : 2  คือ 

   ระดับประถมศึกษา  หลักสูตร  6  ปการศึกษา 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตร  3  ปการศกึษา 

   ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  2  ปการศึกษา 

   ระดับเตรียมอุดมศึกษา  หลักสูตร  1  หรือ  2  ปการศึกษา 

   ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ  3  ปคร่ึงถึง  4  ปการศึกษา 
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  มาเลเซยีแบงการศึกษาออกเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

   1.  ระดับเตรียมความพรอม  (Pre-school  Education)  คือ  การศึกษาระดับ

อนุบาล  โดยชาวมาเลเซียจะใหเด็กเรียนในระดับนี้ตอนอายุ  4  ป 

   2.  ระดับประถมศึกษา  (Primary  Education)  เด็กทุกคนจะตองเริ่มเรียนในระดับนี้

เมื่ออายุครบ  6  ป  (โดยใหเริ่มนับจากวันที่  1  มกราคมของปการศกึษานั้น ๆ  )  ซึ่งจะใชเวลาเรียน   

6  ป  เหมือนกับประถมศึกษาปที่  1 - 6  ของประเทศไทย 

    โรงเรียนประถมศึกษาในมาเลเซียแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

     1.  National  Primary  School  จะใชภาษามาเลเซียในการสอน 

     2.  Vernacular  School  จะใชภาษาจีนหรือทมิฬเปนภาษาในการสอน 

    เม่ือเด็ก ๆ  เรียนจบในระดับประถมศึกษา  เด็กทุกคนตองผานการสอบขอสอบ

ระดับชาต ิ (Ujian  Pencapaian  Sekolah  Rebdan,  UPSR)  จึงจะขึ้นไปเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษาได 

   3.  ระดับมัธยมศกึษา  (Secondary  School)  เปนการศึกษาตอเนื่องจากระดับ

ประถมศึกษา  มีระยะเวลาเรยีน  5  ป  หากเปนโรงเรียนรัฐบาลจะสอนโดยใชภาษามาเลเซีย   

ซึ่งการศึกษาระดับนี้  แบงการศึกษาออกเปน  2  ระดับ  คอื 

    3.1  Lower  Secondary  (Form  1 - 3) 

    3.2  Upper  Secondary  (Form  4 - 5)  โรงเรยีนท่ีเปดสอนในระดับ  Upper  

Secondary  มี  3  สาขา  คอื   

     3.2.1  เนนดานวิชาการ  (Art  และ  Science) 

     3.2.2  เนนดานเทคนิค 

     3.2.3  เนนดานวิชาชีพ 

    นักเรียนท่ีเลิกเรียนสายวิชาการและเทคนิค  เมื่อจบแลวจะตองสอบผานขอสอบ

ของรัฐ  คือ  SPM  (Sijil  Pelajaran  Malaysia)  สายวิชาชีพ  คือ  SPMV  (Sijil  Pelajaran  

Malaysia  Vokasional)  หากสําเร็จการศึกษาระดับนี้  วุฒิที่ไดจะเทียบเทากับ  GCEE  ‘O’  Levels 

    เม่ือจบการศึกษาระดับนี้  สามารถเลือกวาจะเรียนตอในสายอาชีพ  (Certificate  

หรือ  Diploma)  หรือเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  (Higher  Education) 

   4.  ระดับเตรียมอุดม  (Post-secondary  or  Pre-university  Education)   

หากเลือกที่จะเรียนตอในสายอุดมศึกษา  จะตองเขารับการศึกษาในระดับนี้กอนถึงจะสามารถกาวตอไป

เรียนในระดับปริญญาตรีได  การรับนักศึกษาเขาเรยีนในระดับนี้  จะดูสาขาที่เลือกตอนเรียนในระดับ  

Upper  Secondary  และผลการเรยีน  SPM/SPMV  เปนหลัก  และจะคัดเฉพาะเด็กที่ผานเกณฑ 

เขาศึกษาเทานั้น  การศึกษาระดับนี้ใชเวลา  1 - 2  ป  มี  2  เสนทาง  คือ  Sixth  Form   

และ  Matriculation  การเรียนในเสนทาง  Sixth  Form  จะมี  3  สาขา  คือ  Arts,  Science   
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และ  Technical  ซ่ึงเม่ือเรียนจบแลวจะตองสอบผานขอสอบของรัฐ  คือ  STPM  (Sijil  Tinggi  

Perselolaham  Malaysia)  โดยจะไดเทียบวุฒเิทากับ  GCEE  ‘A’  Levels  สวน  Matriculation  

คือ  การสมัครเรยีนตรงกับทางสถาบัน  ซึ่งหลังจากที่เรียนจบจะตองสอบใหผานถึงจะสามารถเขาเรียน

ในระดับปริญญาตรีได 

    สวนโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนนั้น  ระบบการเรียนจะแตกตางกับโรงเรียน

รัฐบาล  เวลาการเรยีนที่ตองเรียนเปนเวลา  6  ป  และจะตองเขารับการทดสอบท่ีเรียกวา   

The  Unified  Examination  Certificate  (UEC)  ซึ่งจัดการโดยสมาคมครูและคณะกรรมการ

โรงเรยีนจีน 

   5.  ระดับอุดมศึกษา  (Tertiary  or  Higher  Education)  การศกึษาในระดับนี้ 

จะอยูภายใตการควบคุมของ  Ministry  of  Higher  Education  โดยหลักสูตรท่ีอยูในระดับนี้

ประกอบดวย  หลักสูตร  Certificate  หลักสูตร  Diploma  หลักสูตร  First  Degree  

(Undergraduate  Degree  หรือปริญญาตรี)  และ  Higher  Degree  (Professional  Degree   

หรือระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก) 

  สถานศึกษาที่ทําหนาที่จัดการศกึษาระดับตาง ๆ  นั้น  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 

   1.  สถานศึกษาของรัฐบาล  (Government  Educational  Institutions) 

   2.  สถานศึกษาในอุปถัมภของรัฐบาล  (Government-aided  Educational  

Institutions) 

   3.  สถานศึกษาเอกชน  (Private  Educational  Institutes) 

  ในโรงเรียนของรัฐบาลกําหนดใหใชภาษาประจําชาติ  คือ  ภาษามาลายูที่เขียนดวยอักษร 

รูมี  (อักษรภาษาอังกฤษ)  เปนภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 2.  ประเทศอินโดนีเซีย  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 85) 

  ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบดวยระดับการศึกษาขั้นตาง ๆ  ดังนี้  คือ  การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  และการศึกษาระดับสูง  นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกลาว

ขางตนแลว  ยังมีการศึกษากอนวัยเรยีนเพื่อเตรียมความพรอมของเด็กดวย 

  การศกึษาขั้นพื้นฐาน  ตามเกณฑจะใชเวลา  9  ป  โดยเรียนชั้นประถมศึกษา  6  ป   

และชั้นมัธยมศกึษาตอนตน  3  ป  มีเปาหมายเพื่อจัดหาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะ 

ที่เปนปจเจกชน  สมาชิกในสังคม  ประชากรในประเทศและโลกเทา ๆ  กับที่เตรียมกาวเขาสูการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  จะกําหนดโครงการการศกึษาเปนเวลา  6  ป  ซึ่งโรงเรียน 

จะมีลักษณะแตกตางกัน  2  แบบ  คือ  โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป  และโรงเรียนประถมศกึษา

พิเศษสําหรับเด็กพิการ  สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  จะกําหนดการเรียนเปนเวลา  3  ป   
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และมีลักษณะแบบเดียวกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา  คือ  มีโรงเรียนแบบทั่วไปและโรงเรียนพิเศษ

สําหรับเด็กพิการ 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  รับผูจบการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชเวลาเรียน  3  ป  

โดยมีรูปแบบของการจัดการศึกษาหลายแบบ  เชน  แบบสามัญท่ัวไป  แบบสามัญวิชาชพี  แบบสามัญ

ทางศาสนา  แบบสามัญบริการ  และแบบการศึกษาพิเศษ 

   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไปน้ัน  หลักสูตรประกอบดวยโครงการวิชาการสอน

ทั่วไปและการสอนเฉพาะวิชา  เพื่อเตรียมความรูและพัฒนาทักษะสาํหรับการศกึษาในระดับอุดมศึกษา

ตอไป 

   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางวิชาชีพ  เหมาะสาํหรับผูตองการเขาสูวิชาชีพ  

สามารถแยกการศึกษานี้ออกเปน  6  กลุม  ในสาขาวิชาชพีตาง ๆ  ดังนี้  คือ   

    1.  เกษตรกรรมและกรมการปาไม 

    2.  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

    3.  ธุรกิจและการจัดการ 

    4.  ความเปนอยูของชุมชน 

    5.  การทองเที่ยว 

    6.  ศิลปหัตกรรม 

  การศกึษาระดับมัธยมศึกษาดานศาสนา  เปนการจัดการศึกษาดานศาสนาโดยเฉพาะ 

  การศกึษาระดับมัธยมศึกษาแบบบริการ  เปนการจัดการศกึษาเพื่อเตรียมความรู

ความสามารถสาํหรับผูที่จะเขาเปนพนักงานหรือขาราชการ 

  การศกึษาระดับมัธยมศึกษาพเิศษ  เปนการจัดการศึกษาสาํหรับนักเรียนท่ีพิการ 

ทางรางกายและ/หรือจิตใจ 

  การศกึษาระดับสูงหรืออุดมศึกษา  เปนการขยายไปจากการศึกษาระดับมัธยมศกึษา  

ระดับปริญญาตรี  ใชเวลาเรียน  3 - 4  ป  ปรญิญาโท  2  ป  และปริญญาเอก  3  ป  สถาบัน 

ที่ใหการศึกษาระดับสูงนี้  มีลกัษณะเปนสถาบันวิชาการ  โพลีเทคนิค  สถาบันการศกึษา   

และมหาวิทยาลัย 

 3.  ประเทศเมียนมาร  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 127) 

  กระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาร  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศ  

ใชระบบการศึกษาเปน  5 : 4 : 2  ดังน้ี 

   ประถมศึกษา  5  ป  (อนุบาล  1  ป  และประถมศึกษา  4  ป) 

   มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป 

   อาชีวศึกษา  1 - 3  ป  อุดมศึกษา  4 - 6  ป 
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  กรมการศกึษาพื้นฐานของเมียนมาร  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการวางนโยบาย

และบริหารการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  รวมท้ังการฝกหัดครู  แตเดิมนั้นเปนระบบ

บริหารซึ่งรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง  ตอมาไดมีการกระจายอํานาจการบริหารออกไปสูระดับรัฐ 

และหัวเมืองตาง ๆ  โดยมีหัวหนาสวนการศึกษานั้น ๆ  เปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน  รฐัเปน

ผูสนับสนุนดานงบประมาณของทุกโรงเรียน  โดยนักเรียนจะเสียคาเลาเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเทานั้น 

   การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานของเมียนมารนั้น  เมียนมารพยายามท่ีจะจัดใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ของประเทศ  แตยังมีปญหาที่ไมสามารถจัดหาอาคารสถานที่  วัสดุและอุปกรณใหกับโรงเรียน

ในบางทองที่ได  รัฐบาลเมียนมารไดตั้งเปาหมายที่จะใหมีโรงเรยีนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน 

  กรมการเทคโนโลยี  เกษตรและอาชวีศกึษา  เปนหนวยงานที่ดูแลจัดการศึกษา 

ดานเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  การประมง  คหกรรม  และการฝกหัดครู  

ทางดานชางเทคนิค  การเรียนการสอนมีทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  มีท้ังหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น  

เพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมารที่กําลัง

เปลี่ยนแปลง 

  กรมอุดมศึกษา  ทาํหนาท่ีวางแผนนโยบายและดาํเนินการดานอุดมศกึษาของประเทศ   

จัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน  3  เมืองสําคัญ  คือ  มหาวิทยาลัย  Yangon  Mandalay   

และ  Mawlamyine  นอกจากนี้ยังมีสถาบันเทคโนโลยีที่จัดการศึกษาวชิาชีพระดับสูงท่ีใชเวลา 

ในการศึกษา  4 - 6  ป  ตามลักษณะวิชาอีกดวย 

 4.  ประเทศกัมพูชา  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 169) 

  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม  นําไปสูการปฏิรูปดานการศึกษา 

ของกัมพูชา  กอนป  พ.ศ.  2518  ยึดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสซึ่งใหมีการศกึษาภาคบังคับ  13  ป  

(6+4+2+1)  ภายหลังป  พ.ศ.  2529  กระทรวงศกึษาธิการใชระบบการศกึษาแบบ  10  ป  (4+3+3)  

และตอมาไดขยายเปนแบบ  11  ป  และใชสืบเนื่องจากป  พ.ศ.  2529  ถึง  พ.ศ.  2539 

  กระทรวงศึกษาธิการยังคงดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษา  มีการปฏิรูปหลักสูตร   

มีการพัฒนาตาํราเรียนใหม  และนําเทคนิคการสอนใหม ๆ  มาใหกับครูเพ่ือเตรียมสําหรับการนําระบบ

การศึกษาแบบ  12  ป  มาใช  (6+3+3)  ในปการศึกษา  2539 - 2540  โดยระบบใหมนี้  จะแบง

การศึกษากอนประถมศกึษา  3  ป  ประถมศกึษา  6  ป  มัธยมศกึษาตอนตน  3  ป  มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  3  ป  และระดับอุดมศึกษา  4 - 7  ป  สวนการจัดการศึกษาดานอาชวีะและเทคนิคจัดให

ตั้งแต  1  ป  จนไปถึง  3 - 5  ป  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้  บางสถาบันการศกึษาอยูภายใต 

การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร  สาธารณสุข  หรือแรงงาน  การจัดการศึกษานอกระบบจะเนน 

การฝกทักษะใหกับประชาชน 
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 5.  ประเทศลาว  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 203 - 204) 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People’s  Democratic  Republic)  

เปนประเทศที่อยูในวงลอมของ  5  ประเทศ  คือ  เวียดนาม  กัมพูชา  ไทย  พมา  และจีน   

เปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล  การจัดการศกึษาของลาว  เริ่มตนดวยการศึกษาระดับอนุบาล 

และกอนวัยเรียน  โรงเรียนอนุบาลในประเทศลาวจะมีท้ังโรงเรียนท่ีเปนของรัฐบาลและเอกชน   

เปดรับนักเรียนตั้งแตอายุ  3 - 6  ป  ใชเวลาเรียน  3  ป  แบงเปนชั้นอนุบาล  1 - 3  เม่ือจบชั้นอนุบาล

แลวจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไป 

  นับตั้งแตลาวไดเปลี่ยนการปกครองเมื่อป  ค.ศ.  1975  (พ.ศ.  2518)  เปนตนมา  ลาวได

ใชระบบการศึกษาเปนแบบ  11  ป  คือ  ระบบ  5 : 3 : 3  ดังนี้ 

   ระดับประถมศึกษา  ใชเวลาในการศึกษา  5  ป  เด็กจะเริ่มเขาเรียนเม่ืออายุ  6  ป  

การศึกษาในระดับนี้คอืเปนการศึกษาภาคบังคบั  เด็กทุกคนตองจบการศึกษาในระดับนี้  แตในทาง

ปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแตเฉพาะเดก็ในเมืองใหญเทานั้น  เนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศ

กวางขวางและประชากรกระจายกันอยู 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใชเวลาในการศึกษา  3  ป  และในอนาคตจะใหเด็ก 

ไดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชเวลาในการศึกษา  3  ป 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ  5-3-3  นี้อยูในความดูแลและรับผิดชอบ 

ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

   ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูง  รวมถึงการศึกษาดานเทคนิค  สถาบันการศึกษา

ชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยูในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  

กระทรวงศึกษาธิการ  ยกเวนการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงอ่ืน  โดยเมื่อเด็ก 

จบการศกึษาในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษาแลว  จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการใหเด็กไดเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

   สายอาชีพ  ใชเวลาศึกษา  3  ป  ในวิทยาลัยเทคนิคตาง ๆ  เชน  ทางดานไฟฟา  

กอสราง  บัญชี  ปาไม 

   มหาวิทยาลัยและสถาบันการศกึษาที่สําคัญ  ไดแก 

    1.  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  (เวียงจันทน)  ใชเวลาศึกษา  6  ป  ขึ้นกับ

กระทรวงสาธารณสุข 

    2.  มหาวิทยาลัยแหงชาติ  (ดงโดก)  ใชเวลาศึกษา  4  ป 

    3.  สถาบันสรรพวิชา  (National  Polytechnic  Institute)  ใชเวลาศึกษา  6  ป 
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 6.  ประเทศไทย  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 245 - 246) 

  ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  2545  มีการจัดระบบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  6  ป   

(6  ระดับช้ัน)  การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  (3  ระดับชั้น)  และการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  3  ป  (3  ระดับชั้น)  หรือระบบ  6-3-3 

  นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยังจัดเปนระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษา

นอกระบบโรงเรียน  และการศกึษาตามอัธยาศัย  ในการจัดระบบการศกึษาตามแนวพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี  จะไมพิจารณาแบงแยกการศกึษาในระบบโรงเรยีนออกจากการศกึษานอกระบบโรงเรียน 

แตจะถือวาการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศยั  เปนเพยีงวิธี 

การเรียนการสอน  หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ภาษาอังกฤษใชคําวา  “Model  of  Learning”  

ฉะน้ัน  แนวทางใหมคือสถานศึกษาสามารถจัดไดท้ัง  3  รูปแบบ  และใหมีระบบเทียบโอนการเรยีนรู 

ทั้ง  3  รูปแบบ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฯ  มาตรา  15  กลาววา  การจัดการศึกษามีสามรปูแบบ  

คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  คือ   

   1.  การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศกึษา  หลักสูตร  

ระยะเวลาของการศกึษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

   2.  การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย  

รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ

ของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของบุคคลแตละกลุม 

   3.  การศึกษาตามอัธยาศัย  เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

ตามความสนใจศักยภาพความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  

สภาพแวดลอม  หรือแหลงความรูอื่น ๆ   

  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่งหรือทั้งสามรปูแบบก็ได   

ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได   

ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ 

ตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางานการสอน  และจะสงเสริมใหสถานศึกษา

จัดไดทั้ง  3  รปูแบบ 

  การศกึษาในระบบมีสองระดับ  คือ  การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

   1.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวย  การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองป 

กอนระดับอุดมศึกษา  การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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    การศึกษาในระบบที่เปนการศกึษาขั้นพื้นฐานแบงเปนสามระดับ 

     1.1  การศึกษากอนระดับประถมศึกษา  เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็ก 

ที่มีอายุ  3 - 6  ป 

     1.2  การศึกษาระดับประถมศกึษา  โดยปกติใชเวลาเรียน  6  ป 

     1.3  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  แบงเปนสองระดับ  ดังนี้ 

 

      1.3.1  การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน  โดยปกติใชเวลาเรียน  3  ป 

      1.3.2  การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยปกตใิชเวลาเรียน  3  ป  

แบงเปนสองประเภท  ดังนี้ 

       1.3.2.1  ประเภทสามัญศึกษา  เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐาน 

ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

       1.3.2.2  ประเภทอาชีวศึกษา  เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู

และทักษะในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป 

   2.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบงเปนสองระดับ  คือ  ระดับต่ํากวาปริญญา 

และระดับปรญิญา  การใชคําวา  “อุดมศึกษา”  แทนคําวา  “การศกึษาระดบัมหาวิทยาลัย”   

ก็เพื่อจะไดครอบคลุมการศกึษาในระดับประกาศนียบัตร  หรืออนุปริญญา  ที่เรียนภายหลัง 

ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป  โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด

เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก  เวนแตสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษา 

ภาคบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 7.  ประเทศบรไูน  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 272 - 273) 

  ประเทศบรูไนไมมกีารศกึษาภาคบังคับ  แตเปนการศึกษาแบบสากล  จัดใหฟรีสําหรับ

ประชาชนท่ัวไป  การศกึษาแบงออกเปนระดับกอนประถมศึกษา  1  ป  ระดับประถมศึกษา  6  ป  

ระดับมัธยมศึกษา  7 - 8  ป  ซึ่งแบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  มัธยมศึกษาตอนปลาย   

2 - 3  ป  เตรียมอุดมศึกษา  2  ป  และระดับมหาวิทยาลัย  3 - 4  ป 

  ระบบการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2528  กําหนดใหใชภาษาอังกฤษและภาษามาเลย 

ในการสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่  3  ครจูะสอนทุกวิชาดวยภาษามาเลย  ยกเวน

วิชาภาษาอังกฤษซึ่งใชภาษาอังกฤษในการสอน  สําหรับระดับมัธยมศกึษาปท่ี  4  ขึ้นไป  โรงเรยีนจะใช

ทั้งภาษามาเลยและภาษาอังกฤษในการสอน  โดยภาษามาเลยใชสําหรับสอนวิชาเก่ียวกับมาเลย  ความรู

เก่ียวกับศาสนาอิสลาม  พลศกึษา  ศิลปะและการชางและวิชาหนาที่พลเมือง  สวนภาษาอังกฤษ 

ใชในการสอนวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนตน 

  ระดับกอนประถมศึกษา  เด็กทกุคนตองเขาศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  1  ป   

เมื่ออายุ  5  ป  หลังจากนั้นจึงเขาศึกษาในระดับประถมศกึษา 
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  ระดับประถมศึกษา  การศึกษาระดับประถมศึกษาแบงออกเปนสองระดับ  คือ  ระดับ

ประถมศึกษาตน  3  ป  และระดับประถมศึกษาปลาย  2 - 3  ป  หลังจากจบการศกึษาระดับ

ประถมศึกษา  6  ป  นักเรียนจะตองเขารับการทดสอบขอสอบกลาง  (PCE : Primary  Certificate  of  

Examination)  ซึ่งการศกึษาในระดับนี้  มีจุดประสงคเพ่ือปูพื้นฐานดานการเขียน  การอาน   

และการคํานวณใหแกนักเรียน  เพื่อจะไดนาํความรูเหลาน้ีไปใชในการพัฒนาตนเอง 

  ระดับมธัยมศึกษา  การศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใชเวลา  7 - 8  ป  (มัธยมศกึษา   

1 - 5  และเตรียมอุดมศึกษา  2  ป) 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีระยะเวลา  3  ป  หลังมัธยมศึกษาตอนตนแลว  นักเรียน

จะตองทดสอบ  BJCE  (Brunai  Junior  Certificate  Education)  จึงสามารถเรียนตอระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเลือกเรียนวิชาดานชาง  และเทคนิคพื้นฐานที่สถาบันการศกึษาทางเทคนิค

และอาชีวศึกษา 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชระยะเวลา  2 - 3  ป  นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป  

สายวิทย  หรือสายอาชีพ  ตามแตผลการสอบ  BJCE  หลังจากเรียนจบระดับมธัยมศึกษาตอนปลายแลว  

(ระดับ  5)  เด็กตองเขาสอบ  Brunai-Cambridge  General  Certificate  of  Education : BCGCE  

“O”  Level  หรือสําเร็จการศกึษาระดับ  6  เด็กตองเขาสอบ  Brunai-Cambridge  General  

Certificate  of  Education : BCGCE  “A”  Level  จึงจะมีสิทธิ์เรียนตอระดับเตรียมอุดมศึกษา 

  ระดับเตรียมอุดมศึกษา  มีระยะเวลา  2  ป 

  ระดับปริญญาตรี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  จะจัดใหกับเด็กที่มีผลการเรยีนดี   

มีศักยภาพในการศึกษาตอได  หรือศึกษาในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ  ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย  

วิทยาลยั  สถาบันอาชีวะ  และเทคนิคตาง ๆ   

 8.  ประเทศฟลิปปนส  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 302 - 304) 

  ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีท้ังแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ   

โดยการศึกษาแบบที่เปนทางการนั้น  มีลาํดับข้ันตอนของการเรียนอยูสามระดับ  นั่นคือ  ระดับ

ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศกึษา  และระดับอุดมศึกษา  ในระดับประถมศกึษานั้นจะใชเวลาศึกษา 

ภาคบังคับหกปที่โรงเรียนของรฐับาลหรือเจ็ดปในโรงเรยีนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได  โดยการศกึษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาล   

และอาจเปนหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได  นักเรียนที่มีอายุระหวางสามปหรือสี่ปจะเขาเรยีน 

ในสถานรับเลี้ยงกอนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ  5 - 6  ป  จึงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่ง 

  การศกึษาระดับมัธยมศึกษาใชเวลาสี่ป  โดยนักเรียนตองเรียนจบชั้นประถมศึกษา 

ตอนปลายกอน  นักเรียนสวนใหญที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาจะมีอายุ  12  ป  และเรียนจบเมื่ออายุ  15  ป  

สวนระดับอุดมศึกษานั้น  นักเรียนสวนใหญจะมีอายุประมาณ  16  ป  การศึกษาระดับนี้แบงเปนระดับ 
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ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา  นอกจากนั้นการศึกษาระดับ 

หลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบสองหรือสามปที่อาจไมมีการมอบปริญญาก็ได 

  ระบบการศึกษาในประเทศฟลปิปนสใกลเคยีงกับระบบการศึกษาแบบเปนทางการ 

ของสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่ระบบการศกึษาของประเทศอ่ืน ๆ  ในทวีปเอเชียมักจะไดรับอิทธิพล 

จากประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  หรือเนเธอรแลนด 

  การศกึษาแบบไมเปนทางการซึ่งรวมถึงการรับความรูนอกโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงคหลัก

สําหรับผูเรียนกลุมเฉพาะ  เชน  เยาวชนหรือผูใหญที่ไมสามารถเขาเรียนตอที่โรงเรยีนหรือมหาวิทยาลัยได  

ตัวอยางไดแก  หลักสูตรการศึกษาผูใหญที่ไมรูหนังสอืซึ่งบูรณาการการเขียนและการอานเบ้ืองตน 

เขากับทักษะในชีวิตประจําวัน 

  หนาท่ีในการบริหารควบคุม  และดําเนินการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ระดับประถม 

และมัธยมศึกษา)  นั้นจะเปนของแผนกการศกึษาวัฒนธรรมและกีฬา  ในขณะที่คณะกรรมมาธิการ 

การอุดมศึกษาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง  สวนการศกึษาดานเทคนิคหลังมัธยมศกึษานั้น

จะดําเนินการโดยเจาหนาที่ดานการพัฒนาทักษะและการศึกษาดานเทคนิค  ซึ่งยังมีหนาที่ปฐมนิเทศ 

ใหการฝกอบรม  และการพัฒนาดานทักษะอาชพีแกเยาวชนที่ไมไดเขาเรียนในโรงเรียนและผูใหญ 

ที่วางงาน 

  นอกจากนี้ประเทศฟลิปปนสใชการเรียนการสอนแบบทวิภาษา  บางวิชาจะสอน 

เปนภาษาอังกฤษ  สวนวิชาอ่ืน ๆ  จะสอนเปนภาษาฟลิปปนส   

  นโยบาย/จุดเนนดานการศึกษา 

   1.  การเสริมสรางความแข็งแกรงของการพัฒนาและการดแูลเด็กปฐมวัย   

โดยฟลิปปนสจะจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการศกึษาปฐมวัยเพื่อแบงปนในภูมิภาค 

   2.  การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤต  เพื่อเตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาติ  เชน  ไตฝุน   

สึนามิ  ภูเขาไฟระเบิด  ฯลฯ 

   3.  การใช  ICT  ในการจัดการศึกษา  เพ่ือใหนักเรียนในอาเซียนสามารถเรียนรู 

โดยผานสื่อการศึกษาทางเว็บไซต  หรือสื่อการสอนโดยใชเทคโนโลยีแบบตาง ๆ   

   4.  โครงการภาษาแม-ทวิภาษา  เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา  โดยฟลิปปนส 

ไดดําเนินยุทธศาสตรเรื่องดังกลาวในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

   5.  การเรยีนการสอนแบบคละชั้น  เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นดานการบริหาร

จัดการเก่ียวกับการเรียนแบบคละชั้น  วิธีการสอน  และการดําเนินดานนโยบาย  เปนตน 

   6.  การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูดอยโอกาส  Reaching  the  

Unreached  Children  ภายใตกรอบการดําเนินงานของซีมีโอ 

   7.  การดําเนินงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายนักเรียนและการเทียบโอนคุณวุฒิ 
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  ความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค 

   ฟลิปปนสมีความรวมมือดานการศึกษาโดยเฉพาะกับองคการซีมีโอ  โดยรับเปน

ประเทศผูนําในการดาํเนินโครงการ  3  โครงการ  ไดแก 

    1.  การศึกษาในสถานการณฉุกเฉิน 

    2.  การจัดการศึกษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส 

    3.  การพัฒนาและการดูแลเดก็ปฐมวัย 

   นอกจากนี้  ฟลิปปนสไดใหการสนับสนุนการบูรณาการการศกึษาในภูมภิาค 

โดยการเสริมสรางศักยภาพ  การแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก  โดยดาํเนินการตาง ๆ  ดงันี้ 

    1.  โครงการภาษาแม-ทวิภาษา 

    2.  การศึกษาแบบเรียนคละชัน้ 

    3.  การเสริมสรางความแข็งแกรงทางการศกึษา  รวมถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย  

การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน 

    4.  การเสริมสรางความแข็งแกรงทางการศกึษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา 

    5.  การบูรณาการ  ICT  ในหลักสูตรการศกึษา 

    6.  การศึกษา  Madrasah  Education 

    7.  การสอนภาษาฝรั่งเศสและสเปนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    8.  โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 

    9.  การจัดทํามาตรฐานสมรรถนะครูแหงชาติ  (National  Competency-Based  

Teachers  Standards : NCBTS) 

    10.  การจัดทําระบบการจัดการดานคุณภาพการศึกษา 

    11.  การฝกอบรมและพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 

   โครงการภายใตการจัดการศึกษาสาํหรับผูดอยโอกาส  ประกอบดวย 

    1.  การจัดระบบการติดตามนกัเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากร 

กลุมที่ยังไมไดรับการศึกษา 

    2.  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติ 

และสภาวการณฉุกเฉินตาง ๆ  รวมดําเนินการกับอินโดนีเซีย 

 9.  ประเทศเวียดนาม  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 351) 

  ปจจุบันเวียดนามแบงลักษณะของการจัดการศึกษาไว  5  ลักษณะ  คือ   

   1.  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ประกอบดวยการเลี้ยงดูเด็ก  สําหรับเด็กอายุ  

6  เดือน  ถึง  3  ป  และอนุบาลสําหรับเด็กอายุ  3 - 5  ป 
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   2.  การศึกษาสามัญ  (5-4-3) 

    ระดับประถมศึกษา  เปนการศกึษาภาคบังคบั  5  ป  ชั้น  1 - 5 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คือชั้น  6 - 9 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือชั้น  10 - 12 

   3.  การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ  มีเทยีบเคยีงท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และตอนปลาย 

   4.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบงเปนระดับอนุปรญิญา  (Associate  Degree)  

และระดับปรญิญา 

   5.  การศึกษาตอเนื่อง  เปนการศึกษาสาํหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษา 

ในระบบสายสามัญและสายอาชพี 

  การศกึษาสามัญ  12  ป  (General  Education)  ของเวียดนามน้ัน  เวียดนาม 

มีวัตถุประสงคที่จะใหประชาชนไดมีวิญญาณในความเปนสงัคมนิยม  มีเอกลักษณประจําชาติ   

และมีความสามารถในดานอาชีพ 

  เมื่อเวียดนามไดใชระบบการศึกษาเปน  12  ปแลว  จํานวนนักเรียนในทุกระดับชั้น 

ยังมีนอย  ดังน้ันป  พ.ศ.  2534  สภาแหงชาติของเวียดนามจึงไดออกกฎหมายการกระจายการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  (Law  of  Universal  Primary  Education)  ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวย

การศึกษาของเวียดนาม 

 10.  ประเทศสิงคโปร  (กองบรรณาธิการ  Think  Beyond  Genius.  2558 : 384 - 385) 

  ระบบการศึกษาของสิงคโปรแบงออกเปนระดับประถมศึกษา  6  ป  ระดับมัธยมศึกษา   

4  ป  ซึ่งรวมแลวเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย  10  ป  แตผูท่ีจะเขาศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัย

จะตองศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัยอีก  2  ป 

  การศกึษาภาคบังคับของสิงคโปรจะตองเรียนรู  2  ภาษาควบคูกันไป  ไดแก  

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและเลือกเรียนภาษาอีก  1  ภาษา  คือ  จีน  (แมนดาริน)  มาเลย   

หรือทมิฬ  (อินเดีย) 

  รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามาก  โดยถือวาประชาชนเปนทรัพยากร 

ที่สําคัญ  และมีคาที่สุดของประเทศ  ในการนี้รัฐบาลไดใหการอุดหนุนดานการศกึษาจนเสมือนกับ 

เปนการศกึษาแบบใหเปลา  โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมลวนเปนโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล  

สถานศกึษาของเอกชนสงิคโปร  มีเฉพาะในระดับอนุบาล  และโรงเรียนนานาชาติเทานั้น 

  มหาวิทยาลัยในสิงคโปรมี  3  แหง  คือ 

   1.  National  University  of  Singapore  (NUS) 

   2.  Nanyang  Technological  University 

   3.  Singapore  Management  University  (SMU) 
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  โดยมหาวิทยาลัย  NUS  จะใหการศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา  ทั้งแพทยศาสตร  

ทันตแพทย  กฎหมาย  ศิลปะศาสตร  วิทยาศาสตร  วิศวกรรม  สถาปตยกรรม  และการบริหารธุรกิจ  

สวนมหาวิทยาลัย  Nanyang  จะเนนการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ  รวมทั้งวิทยาศาสตร

ประยุกต  และสาขาธุรกิจและการบัญชี  สําหรับมหาวิทยาลัย  SMU  จะเนนเร่ืองธุรกิจการจัดการ 

  วิทยาลัยเทคนิค  (Polytechnic)  ของสิงคโปรมี  4  แหง  ไดแก 

   1.  Singapore  Polytechnic 

   2.  Ngee  Ann  Polytechnic 

   3.  Temasek  Polytechnic 

   4.  Nanyang  Polytechnic 

  สวนวิทยาลัยผลิตครูของสิงคโปรมีอยูเพียงแหงเดียวคือ  National  Institute  of  

Education  นอกจากนี้  ยังมี  Institute  of  Technical  Education : ITE  เปนสถาบัน 

ที่จัดการศึกษาสาํหรับผูตองการทักษะทางชางและชางฝมือ 

  ผูปกครองนักเรียนของสิงคโปรจะสงบุตรหลานเขารบัการเตรียมความพรอมในโรงเรียน

เมื่อเด็กมีอายุได  2  ขวบคร่ึง  เม่ือเด็กมีอายุได  6  ขวบ  ก็จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาปที่  1   

  ระดับประถมศึกษาของสิงคโปรแบงออกเปน  2  ชวง  ไดแก  ป.1 - ป.4  เรียกวา  

Foundation  Stage  และ  ป.5 - ป.6  เรียกวา  Orientation  Stage  ชั้นประถมตนจะเรียนวิชาหลัก  

คือ  ภาษาอังกฤษและคณติศาสตร  นอกจากนั้นจะมีวชิาดนตรี  ศิลปหัตถกรรม  หนาที่พลเมือง   

สุขศึกษา  สังคม  และพลศึกษา  แตในชวงประถมปลาย  หรือ  Orientation  Stage  นั้น  นักเรียน 

จะถูกแยกออกเปน  3  กลุมทางภาษา  คือ  EM1.  EM2.  และ  EM3.  การแยกนักเรียนเขากลุมทาง

ภาษานั้น  ขึ้นอยูกับความสามารถทางภาษาของแตละคน  เมื่อจบ  ป.6  แลวจะมีการทดสอบที่เรียกวา  

Primary  School  Leaving  Examination  เพื่อที่จะเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอไป   

ผลการสอบเขามีสวนสาํคัญอยางย่ิงตอการศกึษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

  การศกึษาในระดับมัธยมศกึษานั้นจะมี  3  หลักสูตร  ใหเลือกตามความสามารถ 

และความสนใจ  โดยใชเวลา  4 - 5  ป  หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา  ไดแก 

   หลักสูตรพิเศษ  (Special  Course) 

   หลักสูตรเรงรัด  (Express  Course) 

   หลักสูตรปกติ  (Normal  Course) 

  เมื่อจบหลักสูตรจะมีการสอบ  โดยหลักสูตรพิเศษ  และหลักสูตรเรงรัดจะตองผาน

ประกาศนียบัตร  GCE  (General  Certificate  of  Education)  ในระดับ  “O”  Level   

สวนหลักสูตรปกติจะตองผาน  GCE  “N”  Level  แตถาตองศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษา   

ก็ตองสอบใหผาน  GCE  “O”  Level  เชนเดียวกัน 
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  เมื่อจบการศกึษาระดับมัธยมศึกษาแลว  ผูที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิค   

หรืออาชีวศึกษา  ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันตาง ๆ  ได  สวนผูที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัย 

ก็จะเขาศึกษาตอใน  Junior  College  อีก  2  ป  เมื่อจบแลวจะตองสอบ  GCE  “A”  Level   

เพื่อนําผลคะแนนไปตัดสินการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย  ผูที่เขามหาวิทยาลัยไมไดก็อาจศึกษา 

ในสายอาชพีหรือหางานทําตอไป 

  ปการศึกษาของสิงคโปรจะแบงออกเปน  4  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  10  สัปดาห   

เริ่มเปดภาคการศึกษาตั้งแตวันท่ี  2  มกราคมของทุกป  ชวงระหวางภาคเรยีนท่ี  1  กับ  2  และ  3   

กับ  4  จะมีการหยุด  1  สัปดาห  ระหวางภาคเรียนที่  2  กับ  3  หยุด  4  สัปดาห  และมีชวงหยุด   

6  สัปดาห  เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรอดุมศึกษาไทย 

 

 ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ในป  พ.ศ.  2558  ยึดกรอบการพัฒนาของอาเซียนโดยเฉพาะการเปนประชาคมอาเซียน 

ในป  พ.ศ.  2558  เปนหลัก  และวิเคราะหบทบาทของการอุดมศึกษาไทยในการแขงขันกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน  รวมถึงแนวพื้นที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจและเสนทางทางเศรษฐกิจที่สําคัญในอนุภูมิภาค

ลุมแมน้ําโขงท่ีมีผลตอการอุดมศึกษาไทย  ตลอดจนสังเคราะหขอมูลในมิติตาง ๆ  ที่เก่ียวของ   

เพื่อนํามาจัดทาํยุทธศาสตรอดุมศกึษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซยีน 

ในป  2558  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  (สํานักยุทธศาสตรอดุมศึกษาตางประเทศ  สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2558  :  69 - 74) 

  วิสัยทัศน 

   บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล  และมีความรับผดิชอบในฐานะสมาชิก

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  พันธกิจ 

   1.  อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเปน

สวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

   2.  อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาใหมีคุณภาพรวมกับ

ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

  เปาหมาย 

   1.  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยูในระดับที่ทัดเทียมกับ

บัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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   2.  สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเปนประชาคมอาเซียน

ภายในป  พ.ศ.  2558 

   3.  สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทาํรวมกับประเทศสมาชิก

อาเซียนเพิ่มมากขึ้นในแตละป 

   4.  จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทํางาน 

ทั้งในหนวยงานระหวางประเทศ  บริษัทขามชาติในประเทศ  และ/หรือประกอบการในกลุมประเทศ

อาเซียนเพิ่มขึ้นในแตละป 

   5.  จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นรอยละ  25  ตอป 

  ตัวชี้วัด 

   1.  คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากลของนักศึกษาไทย 

โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซยีน 

   2.  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนและภาษา 

ของประเทศอาเซียน 

   3.  จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทํารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

   4.  จํานวนบัณฑิตไทยทํางานในหนวยงานระหวางประเทศและบริษัทขามชาตใินไทย

และ/หรือประกอบการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

   5.  จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

  ยุทธศาสตรที่  1  การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

ในระดับสากล 

   กลยุทธ 

    1.  พัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับ 

ที่ใชในการทํางานได 

    2.  พัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชพีและการทาํงานขามวัฒนธรรม 

ของบัณฑิตไทย 

   มาตรการที่ควรพิจารณาดาํเนนิการ 

    1.  สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบการวัดผลการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  ตั้งแตการศกึษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 

    2.  สงเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารยดานการสอนภาษาอังกฤษ  รวมทั้งภาษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    3.  สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู

เก่ียวกับอาเซียนตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  และการวิจัยดานอาเซียนศึกษา 



 61 

ในสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานอาเซยีนศึกษาและการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน 

    4.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถายโอนหนวยกิตระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

    5.  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไทย 

ไดแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงระดับอาเซียน  รวมถึงกิจกรรม 

เพื่อสรางความตระหนักในการเปนพลเมืองอาเซียน 

   กิจกรรม/โครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรริเริ่ม/สนับสนุน/

กําหนดนโยบาย 

    1.  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และการกําหนดมาตรฐานการวัด

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต 

    2.  การผลิตและพัฒนาอาจารยดานการสอนภาษาอังกฤษ 

    3.  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

    4.  การจัดสรรทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการพฒันาระบบ 

การถายโอนหนวยกิตในอาเซียน 

    5.  การจัดกิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนนักศึกษาไทยสูนักศึกษาอาเซียน 

  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาประชาคม

อาเซียน 

   กลยุทธ 

    1.  พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล 

    2.  สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 

    3.  พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพระดบัสากล 

    4.  พัฒนาวชิาการและวจิัยสูความเปนเลิศ 

    5.  พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน 

   มาตรการที่ควรพิจารณาดาํเนนิการ 

    1.  สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษากาํหนดสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงข้ึน  

รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในระดับศาสตราจารยใหมากขึ้น 

    2.  สรางเครือขายดานการวิจัยระหวางศนูยความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

กับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซยีนในสาขา 

ที่สอดคลองกับทิศทางการพฒันาประเทศและทศิทางของอาเซียน 
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    3.  สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก  ทุนพัฒนาอาจารย  และทุนสนับสนุน 

เพื่อผลิตงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย  เชน  ในการประชุมทางวิชาการระดบัภูมิภาคและวารสาร 

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ  เปนตน 

    4.  สงเสริมใหมีการเผยแพรงานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซยีน 

    5.  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ

และเปนที่ตองการของตลาดงานในอาเซียน 

    6.  สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนสองภาษา  เชน  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เปนตน 

    7.  สงเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณใหอาจารยชาวตางประเทศที่มีความรู

ความสามารถและความชาํนาญสูง  เชน  ผูที่ไดรบัรางวัลโนเบลมาสอน  บรรยาย  และถายทอด 

องคความรูใหแกอุดมศึกษาไทย  และ/หรือทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การอุดมศึกษาไทย 

    8.  สงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาของไทย

และสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 

    9.  สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  เชน  การเขาใชหองสมุด/หองปฏิบัติการ  หอพักนักศึกษา

นานาชาติ  เปนตน 

    10.  สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สิ่งอํานวยความสะดวก  

และสภาพแวดลอมท่ีมีความเปนนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร

และดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ 

    11.  สงเสริมการสรางความกลมกลืน  (Harmonization)  ของการอุดมศึกษา 

ในอาเซียน  โดยเฉพาะในดานคณุภาพและคุณวุฒิทางการศกึษาผานกลไกความรวมมือระดับอุดมศึกษา

ที่มีอยู  เชน  SEAMEO  RIHED,  AUN  เปนตน 

   กิจกรรม/โครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรริเริ่ม/สนับสนุน/

กําหนดนโยบาย 

    1.  การพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

    2.  การสรางเครอืขายดานการวิจัยในอาเซียน 

    3.  การจัดตั้งสํานักงานการศกึษานานาชาติ 

    4.  การสนับสนุนการลงทุนดานการอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

    5.  การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนและการวิจัยเก่ียวกับอาเซียน  รวมถึง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    6.  การรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซยีนพัฒนากลไกเพื่อสรางระบบอุดมศึกษา

แหงอาเซียน 

  ยุทธศาสตรที่  3  การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

   กลยุทธ 

    1.  สงเสริมบทบาทความเปนผูนําของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เก่ียวของ 

กับสามเสาหลักในการสรางประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสาดานประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน 

    2.  สรางความตระหนักในการรวมตัวเปนประชมคมอาเซียนและบทบาท 

ของอุดมศกึษาไทยในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในดานบวกและดานลบ 

    3.  สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศกึษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

    4.  พัฒนาศูนยขอมูลเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซยีน 

   มาตรการที่ควรพิจารณาดาํเนนิการ 

    1.  ประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสูการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนและความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาในอาเซียน 

และระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาแกสถาบันอุดมศึกษาและผูเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

    2.  สงเสริมการสรางความตระหนักในเร่ืองเอกลักษณของไทยและประเทศสมาชิก

อาเซียน  รวมทั้งสงเสรมิกิจกรรมสัมพันธในหมูประชาชน  ประชาคมอุดมศึกษาและเยาวชนอาเซียน 

    3.  สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศกึษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในการเตรียมการเพ่ือใชประโยชนและปองกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนยายกําลังคนขามชาติ  เชน  

การระบาดของโรค  ยาเสพตดิ  และอาชญากรขามชาติ  เปนตน 

    4.  จัดทํา  Mapping  สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 

และความตองการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจตาง ๆ  โดยเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองตอการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจตาง ๆ  กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

    5.  สงเสริมใหอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจยั/ใหบริการวิชาการ/

ทํานุศิลปวัฒนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

   กิจกรรม/โครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรริเริ่ม/สนับสนุน/

กําหนดนโยบาย 

    1.  การพัฒนาศูนยขอมูลเก่ียวกับอาเซียนและความเคลื่อนไหวอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

และกิจกรรมสัมพันธ 

    2.  การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการในประเด็น

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
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    3.  การจัดประชุมผูบริหารระดับสูงดานอุดมศกึษาของอาเซียนเพื่อสนับสนุน 

การสรางกลไกเพ่ือความกลมกลืน  (Harmonization)  ของระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน 

    4.  การใหบริการการศึกษาและฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพและประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

    5.  จัดตั้งหนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาํเนินการเก่ียวกับ

อาเซียนโดยตรงเพ่ือเปนหนวยประสาน  กระตุนใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคและทํางานรวมกับองคกร 

ที่มีอยูแลวในอาเซียนใหเกิดความเขมแข็ง 

    6.  การพัฒนาความเขมแข็งดานภาษาไทยและภูมิปญญาไทย  รวมทั้ง 

การใหความรูเก่ียวกับเอกลักษณของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

การอุดมศึกษากับเงื่อนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีน 

 

 ขอมูลการอุดมศึกษากับเง่ือนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน  มีดังนี้  (สํานัก

ยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2558  :  17 - 24) 

  อุดมศึกษาในประเทศภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตมีที่จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

ที่แตกตางกันและผานข้ันตอนการพัฒนาที่หลากหลาย  อุดมศึกษาในภูมิภาคนี้ไดเผชิญความทาทาย  

รวมถึงการเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  การไดรับความรูและขอมูล 

อยางทวมทนเกินกวากําลังท่ีจะรบัได  การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและขอจํากัดดานงบประมาณ 

  จากการวิเคราะหประเทศกรณีตัวอยางในภูมิภาคตะวันนอกเฉียงใตในการวิจัยรวมระหวาง

สํานักงาน  UNESCO  กรุงเทพฯ  และศูนยภูมิภาคของซีมีโอวาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา  

(SEAMEO  RIHED)  เรื่อง  “A  Situational  Analysis  of  Higher  Education  Reforms  in  

South-East  Asian  Countries”  เม่ือป  พ.ศ.  2548  พบวา  แมวาอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออก

เฉียงใตจะมีความแตกตางและความหลากหลาย  ซึ่งหลอหลอมมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร   

ความพยายามในการสรางชาติที่แตกตางกัน  รวมถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลงของโลก  แตประเทศ

สวนใหญในภูมิภาคก็เผชิญกับความทาทายที่ไมตางกัน  ประการแรก  คือ  การเพิ่มโอกาสในการเขารับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนที่มีจาํนวนและความตองการเพิ่มขึ้นในการเขาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงคณุภาพของการจัดการศึกษาควบคูไปดวย  

ความทาทาย  ประการที่สอง  ไดแก  ความหลากหลายของประเภทและหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อสนองตอบความตองการที่หลากหลายของผูเรียนกลุมตาง ๆ  การศึกษา

แบบเปดและการศึกษาทางไกลท่ีจะไดรับความนิยมมากขึ้น  เพราะสามารถเพิ่มโอกาสในการเขาถึง

การศึกษาแกประชาชน  โดยเฉพาะผูท่ีอยูในวัยทํางานและผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล  นอกจากนี้

การศึกษาขามชาติ  (Transnational  Education)  ก็มีแนวโนมจะเติบโตมากขึ้น  โดยประเทศมาเลเซีย 
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ไดรับการกลาวขานวาเปนประเทศที่มีประสบการณและการพัฒนาดานการจัดการศึกษาทางไกล 

มากที่สุดในภูมิภาค  ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ  ยังเปนผูนําเขาการศึกษาขามพรมแดน  (Cross-Border  

Education)  จากประเทศที่มีความกาวหนา  เชน  ออสเตรเลีย  อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา 

  ความทาทายประการตอมา  คือ  การพัฒนาความเปนสากลของอุดมศึกษา   

ในชวงทศวรรษที่ผานมาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการระหวางประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก   

ไดทวีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยลาํดับและจะเพิ่มข้ึนตอไปในอนาคต  เน่ืองจากประสบการณการศึกษา 

ในสภาพแวดลอมนานาชาติและทักษะในการติดตอสื่อสารขามวัฒนธรรมเปนคณุลักษณะที่พึงประสงค

ของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศและระหวางประเทศ  การเติบโตของการศึกษาขามชาติทั่วโลก

และการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในตางประเทศไดแสดงใหเห็นแนวโนมของความสัมพันธ 

ทางการศึกษากับอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย   

เปนตน  ในขณะเดียวกันบางประเทศ  อาทิ  ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร  และไทยก็เปนผูสงออกบริการ

การศึกษาโดยจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน 

  การผลักดันใหมหาวิทยาลัยขอรัฐออกนอกระบบราชการเปนพัฒนาการอีกประการหนึ่ง 

ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อสรางรูปแบบการบริหารที่สอดคลองเหมาะสมกับประเภท 

และพันธกิจที่มีความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งขยายจํานวนเพ่ิมขึ้น  และเพ่ือเปดโอกาส 

ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารกิจการของตนไดอยางคลองตัว  ยืดหยุน  และสามารถตอบสนอง 

ความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว  รวมทั้งมีอิสระในการแสวงหางบประมาณเพิ่มเติม 

ผานการใหบริการการศกึษาในเชิงพาณิชย 

  การขยายตัวของการอุดมศึกษาอยางรวดเรว็ทําใหงบประมาณท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับ 

จากรัฐบาล  สถาบันอุดมศึกษาจึงจาํเปนตองแสวงหางบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆ  โดยการใหบริการ

การศึกษาควบคูกับการใชประโยชนจากทรัพยากรและทรัพยสินทางปญญาของสถาบันในเชิงพาณชิย  

เชน  การตั้งบริษัทของสถาบันเพื่อใหบริการที่ปรึกษาและการทําวิจัย  หรือการรวมมือกับภาคธุรกิจ  

เปนตน  นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบอุดมศึกษาโดยวิธีการตาง ๆ  ไดแก  การปรับ

รูปแบบการบริหารงานมหาวทิยาลัยของรัฐใหเปนไปในรปูแบบการบริหารงานของภาคเอกชน  

(Corporatization)  และการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

  การเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการแกสถาบันอุดมศึกษาเพือ่แลกกับการเพิ่มความสามารถ 

ในการตรวจสอบได  (Accountability)  เปนแนวโนมที่สําคัญของโลกเชนเดยีวกับภูมิภาคตะวันออก

เฉียงใต  ดังจะเห็นไดจากการปรับรูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐใหเปนไปในรูปแบบ 

การบริหารงานของภาคเอกชนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกํากับ  

(Autonomous  Universities)  ในประเทศอินโดนีเซียและไทย  ท้ังนี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

เปนหัวใจหลักของการสรางและดํารงความนาเชื่อถือของหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาและระบบ

อุดมศึกษาทั่วโลก  สาํหรับภูมิภาคตะวันนออกเฉียงใต  ประเทศอินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  มาเลเซีย 
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และไทยมีการจัดต้ังกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแลว  ในขณะที่ประเทศกัมพูชาและลาวอยูใน

ระหวางการจัดตั้งกลไกและหนวยงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  กฎบัตรอาเซียนกับนัยยะดานการศึกษา  การรองรับกฎบัตรอาเซียนถือเปนพัฒนาการ 

ที่สําคัญที่สงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอยางย่ิงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

ในป  พ.ศ.  2558  ซึ่งอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง  คือ  การที่อาเซียนขาดกลไกในการบังคับประเทศ

สมาชิกในกรณทีี่ประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งไมปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ  ของอาเซยีน  

กฎบัตรอาเซียนจึงเปนเสมือนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในอาเซียน  โดยมีวัตถุประสงคหลัก  คือ   

การเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตาง ๆ  ใหเปนไปตามเปาหมายรวมถึงการรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ.  2558  การสรางกลไกที่จะสงเสริมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม 

ความตกลงตาง ๆ  ของอาเซียนและการสงเสริมบทบาทของอาเซียนใหเปนองคกรที่มีความใกลชิด 

และเอื้อประโยชนตอประชากรอาเซียนอยางแทจริง  ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนมีเนื้อหาและประเด็นสําคัญ  

ดังนี้ 

   อารัมภบทประกอบดวย  ความเปนมาของอาเซยีน  เหตุผลในการจัดทํากฎบัตร   

การสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบดวย  3  เสาหลัก  และการเปนประชาคมที่มีประชาชน 

เปนศูนยกลาง 

   บทที่  1  เปาหมายและหลักการ  (Purposes  and  Principles)  :  ระบุเปาหมาย 

ของอาเซียนและหลักการดําเนินความสัมพันธระหวางสมาชิก  ไดแก  เปาหมายการสงเสรมิสันตภิาพ  

เสถียรภาพ  ความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค  การกินดีอยูดีของประชาชน  ความม่ันคง 

ของมนุษย  การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ  การเมืองสังคมและวัฒนธรรม  การลดชองวาง 

การพัฒนา  การสงเสริมประชาธิปไตย  การเคารพสิทธิมนุษยชน  การพัฒนาอยางย่ังยืน  สิ่งแวดลอม  

การศึกษา  ยาเสพติด  การสรางเอกลักษณอาเซียน  เปนตน  สวนหลักการ  ไดแก  อํานาจอธิปไตย  

การไมแทรกแซงกิจการภายใน  หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล  การเคารพความแตกตาง  เปนตน 

    ท้ังนี้  ในบริบทที่เก่ียวกับเรื่องการศึกษาไดมีการระบุไวในบทที่  1  ในขอยอยที่  10  

ความวา  “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานความรวมมือที่ใกลชิดในดานการศึกษาและการเรียนรู 

ตลอดชีวิต  และในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและสรางความเขมแข็ง 

ใหแกประชาคมอาเซียน”  [Develop  Homan  Resources  through  Closer  Cooperation  in  

Education  and  Life-long  Learning,  and  in  Science  and  Technology,  for  the  

Empowerment  of  the  Peoples  of  ASEAN  and  for  the  Strengthening  of  the  

ASEAN  Community] 

   บทที่  2  สถานะบุคคล  (Legal  Personality)  :  ใหสถานะบุคคลแกอาเซียน 

ในการทํานิติกรรมตาง ๆ   
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   บทที่  3  สมาชิกภาพ  (Membership)  :  กําหนดกฎเกณฑและกระบวนการ 

ในการรับสมาชิกใหม  (อาจเปดใหเฉพาะติมอรเลสเตเทานั้น)  รวมท้ังกําหนดสิทธิและหนาที่ของรฐั

สมาชิก 

   บทที่  4  องคกรของอาเซียน  (Organs)  :  ประกอบดวยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

(ASEAN  Summit)  คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  (ASEAN  Coordinating  Council)   

คณะมนตรีประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community  Council)  องคกรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

(ASEAN  Sectoral  Ministerial  Bodies)  เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  

(ASEAN  Secretariat)  คณะผูแทนถาวรประจาํอาเซียน  (Committee  of  Permanent  

Representatives  to  ASEAN)  สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ  (ASEAN  National  

Secretariat)  กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซยีน  (ASEAN  Human  Rights  Body)  และมูลนิธิอาเซียน  

(ASEAN  Foundation) 

   บทที่  5  องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน  (Entities  Associated  with  ASEAN)  

:  ไดแก  องคกรรัฐสภา  คือ  สมัชชารฐัสภาอาเซียน  (ASEAN  Inter  Parliamentary  Assembly)  

องคกรภาคธุรกิจ  องคกรภาคประชาสังคมที่ไดรับการรับรองโดยอาเซียน  กลุม  Think  Tank   

และองคกรดานการศึกษา  และองคกรอื่น ๆ   

   บทที่  6  เอกสิทธ์ิและความคุมกันทางการทูต  (Immunities  and  Privileges)  :  

หลักเกณฑในการใชเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตแกบุคลากรตาง ๆ  ของประเทศสมาชิก 

   บทที่  7  กระบวนการตัดสินใจ  (Decision  Making)  :  คงไวซึ่งหลักการตดัสินใจ 

โดยการปรึกษาหารือและฉันทามติ  (Consensus)  ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานอาเซยีน 

   บทที่  8  การระงับขอพิพาท  (Settlement  of  Disputes)  :  สงเสริมการใชกลไก 

ระงับขอพิพาท 

   บทที่  9  งบประมาณและการเงิน  (Budget  and  Finance)  :  งบบริหารงาน 

ของอาเซียนไดจากการที่รัฐสมาชิกตองจายเทา ๆ  กันและงบเพื่อการพัฒนาไดจากการระดมทุน   

การบริจาคของรัฐสมาชิก  ภาคเอกชนหรือแหลงทุนภายนอก 

   บทที่  10  การบริหารงานและกระบวนการ  (Administration  and  Procedure)  :  

ประธานขององคกรตาง ๆ  ของอาเซียนมาจากประเทศเดียวกันตามการหมุนเวียนเพื่อใหการทํางานเปน

เอกภาพ  การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียน  การกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการทํางาน

ของอาเซียน 

   บทที่  11  เอกลักษณและสัญลักษณของอาเซียน  (Identity  and  Symbols)  :  

กําหนดใหอาเซียนมีหนาที่ในการสงเสริม  (1)  อัตลกัษณ  ซึ่งหมายถึงการสรางความรูสกึในการเปน

เจาของอาเซียนในหมูประชาชน  และ  (2)  สัญลักษณ  ไดแก  คําขวัญ  (One  Vision,  One  

Identity,  One  Community)  ธงและตราอาเซียน  วันอาเซียน  (วันที่  8  สิงหาคม  ของทุกป)   
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และเพลงอาเซียน  (ASEAN  Anthem)  โดยกําหนดใหมีการเปดเพลงอาเซยีนกอนเริ่มการประชุม 

ของอาเซียน 

   บทที่  12  ความสัมพันธภายนอก  (External  Relations)  :  กําหนดบทบาท 

ของอาเซียนในความสัมพันธกับประเทศภายนอกหรือองคการระหวางประเทศ  เนนการเปนศนูยกลาง

ของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระดับภูมิภาค  โดยอาเซียนจะเปนผูผลักดันหลักในการรวมกลุม

ระดับภูมิภาคท่ีอาเซยีนรเิริ่มขึ้น  และใหประเทศสมาชิกพยายามหาทาทีรวมกันในเวทรีะหวางประเทศ 

   บทที่  13  บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย  (General  and  Final  

Provisions)  :  ระบุถึงพันธกรณีของสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณภีายใตกฎบัตรและความตกลง

ของอาเซียน  ทั้งนี้กฎบัตรจะมีผลบังคับใชเมื่อทุกประเทศใหสัตยาบัน  และสามารถแกไขทบทวน 

กฎบัตรไดหลังจากที่มีผลบังคับใช  5  ป  หรือตามท่ีไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยที่ประชมุสุดยอด

อาเซียน 

  การศกึษามีบทบาทสาํคญัในการสนับสนนุภารกิจของอาเซียนใหสามารถบรรลุเปาหมาย 

และหลักการของอาเซียนที่มุงสูความเปนประชาคมอาเซียนทั้งในดานการเมืองและความมั่นคง  

เศรษฐกิจ  และสังคมและวัฒนธรรม  ที่มีประชาชนในภูมิภาคเปนศนูยกลาง  การลดชองวาง 

ความแตกตางทางเศรษฐกิจและระดับของการพัฒนาระหวางอาเซียนเกากับอาเซียนใหม  (CLMV)   

ที่นับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ  ของอาเซยีน 

  การท่ีอาเซียนเห็นพองกันในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซยีน 

เปนภาษาอังกฤษ  (The  Working  Language  of  ASEAN  shall  be  English)  สื่อใหเห็นวา 

การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนทั้งในโลกปจจุบันและในอนาคต  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกยกใหเปนภาษาสากลในการสื่อสาร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยเรียน 

ใหมีทกัษะดานภาษาในระดับที่สามารถใชไดดีเปนเรื่องที่ควรจะมีการสงเสรมิตั้งแตระดับพื้นฐาน 

และตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของการแขงขันในโลกไมเพียงแคภาษาแม  (ภาษา 

ในประเทศที่เกิดและอาศัยอยู)  และภาษาอังกฤษเทานั้นที่มีความสําคัญ  ปจจุบันภาษาที่สามเริ่มไดรับ

ความสนใจมากขึ้น  เชน  ประเทศสิงคโปรสงเสริมใหนกัเรียนมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับ 

ที่ใชงานในชีวิตประจําวันไดตั้งแตระดับพื้นฐาน  และใหนักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนภาษาใด 

ภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาที่สาม  มาเลเซยีที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ  ฟลิปปนสท่ีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  ซึ่งจะเห็นไดจาก 

การที่มีชาวฟลิปปนสทํางานในองคการระหวางประเทศจํานวนมาก 

  นอกจากประเด็นเรื่องของภาษาแลว  มิติของขอมูลขาวสารก็มีความสําคญัตอสังคม 

ในปจจุบัน  การสื่อสารโดยเสรีโดยเฉพาะเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนาจะเปนปจจัยที่ชวยสราง 

ความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค  ปจจุบันประชาชนในอาเซียนสนใจและศึกษาแตเรื่อง 

ของทางตะวันตก  โดยไมพยายามเรียนรูเก่ียวกับอาเซียน  การเสริมสรางความตระหนักในการเปน 
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ประชาชนอาเซียนผานการเรียนการสอนดานอาเซยีนศึกษาตั้งแตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง

ระดับอุดมศึกษาจะชวยผลักดนัใหอาเซียนบรรลุเปาหมายสาํคัญในการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  14  ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันในการสงเสริมการจัดทําหลักสูตร

อาเซียนศกึษาของแตละชาติสมาชิกในการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเตรียมเยาวชนใหมีความพรอมสําหรับ

การเก็บเก่ียวผลสําเร็จตาง ๆ  และเพ่ือประโยชนตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

  การมีสวนรวมดานการศึกษาในกรอบความรวมมือของอาเซียน 

   ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ  ของอาเซียน  กลไกลความรวมมือดานการศกึษา 

นับไดวาเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาในวงกวางและสงผลตอเปาหมายของการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียน  ในการประชุมสุดยอดอาเซยีนครั้งท่ี  15  ที่ชะอํา-หัวหิน  ผูนําอาเซยีนไดรวมกัน

ประกาศปฏิญญาชะอํา  หัวหิน  วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม

อาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน  (Cha-Am  Hua  Hin  Declaration  on  Strengthening  

Cooperation  on  Education  to  Achieve  an  ASEAN  Caring  and  Sharing  Community)  

โดยใหความสําคัญกับบทบาทของภาคการศกึษา  ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

เพื่อการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางและมีความรับผิดชอบทางสังคม 

อันจะสงผลใหเกิดความเขาใจ  ความแนนแฟนและความเปนเอกภาพในหมูประชาชนอาเซียน  พรอมท้ัง

ไดตกลงท่ีจะดําเนินการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคการศึกษาในการเสริมสรางประชาคม

อาเซียน  ดังนี ้

    1.  บทบาทของภาคการศกึษาในเสาการเมืองและความม่ันคง  :  ไดแก   

การสนับสนุนความรูและความเขาใจเรื่องกฎบัตรอาเซียนผานหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรยีนรวมถึง

การแปลเปนภาษาประจําชาตใินอาเซียน  การเนนหลักการประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

ในหลักสูตรโรงเรียน  การสงเสริมความเขาใจในความหลากหลายผานการฝกอบรม  การแลกเปลี่ยน

และการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของที่เขาถึงได  และการจัดใหมีรูปแบบของการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ในดานตาง ๆ  ของผูนําโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  เชน  โครงการ  Southeast  Asia  School  

Principals’  Forum  (SEA-SPF)  เปนตน 

    2.  บทบาทของภาคการศกึษาในเสาเศรษฐกิจ  :  ไดแก  การพัฒนากรอบทักษะ

ฝมือในแตละประเทศสมาชิก  เพื่อนําไปสูการจัดทํากรอบการยอมรับคุณสมบัติรวมของอาเซียน   

การสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนดวยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศ 

ดานการศึกษาที่มีในอาเซียน  การสนบัสนุนการเคลื่อนยายแรงงานฝมือในอาเซียนดวยความพยายาม 

ที่จะปกปองและปรับปรงุมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาในอาเซียน  การพัฒนามาตรฐานดานอาชีพ 

บนขีดความสามารถของอาเซียนสูระดับภูมิภาคและนานาชาติและตอบสนองตอความตองการ 

ของภาคอุตสาหกรรม  และการผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะรวมสําหรับการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
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    3.  บทบาทของภาคการศกึษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม  :  ไดแก  การพัฒนา

เนื้อหารวมดานอาเซียนสําหรับโรงเรียน  การนาํเสนอใหมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา  การเสนอใหภาษาของอาเซียนเปนวิชาเลือกภาษาตางชาติ

ในโรงเรยีน  การสงเสรมิโครงการระดับภูมิภาคที่สรางความตระหนักในความเปนอาเซียน  (ASEAN  

Awareness)  ในหมูเยาวชน  การสนับสนุนการเขาถึงการศกึษาที่มีคณุภาพในชุมชนชนบท   

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  การจัดใหมีการประชุมวิจยัดานวิชาการของอาเซียนเพื่อสงเสรมิ 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค  การสงเสริมความเขาใจอันดีและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 

และประเด็นสาํคัญอ่ืน ๆ  ในอาเซียนดวยการประมวลไวในหลักสูตรโรงเรียนและการมอบรางวัล  

“โรงเรียนสีเขียวของอาเซียน”  และการรวมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดอาเซียน  (8  สิงหาคม)   

ตลอดเดือนสิงหาคม 

  ดานความม่ังคงของแตละประเทศนั้นเชื่อมโยงกันโดยพื้นฐานและผูกพันกันดวยที่ตั้ง 

ทางภูมิศาสตร  การสรางสาํนกึรวมกันและความไวเนื้อเชื่อใจกัน  โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 

ชวยลดระดับของความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ  และกอใหเกิดความรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึน  

สําหรับความรวมมือดานเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนท่ีมีการรวมตัว 

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวภายในป  พ.ศ.  2558  ซึ่งจะทําใหเกิดการไหลเวียนของเงินทุน  สินคา  

การบริการ  การลงทุน  และแรงงานมีฝมือโดยเสรี  เดิมกระทรวงพาณชิยเปนผูรบัผิดชอบดานเศรษฐกิจ  

ตอไปกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือแมแตหนวยงานดานการศึกษาก็ควรมีสวนรวมเนื่องดวยความรวมมือ

ดานเศรษฐกิจไมไดเปนเพียงเรื่องสินคาอยางเดียวแตครอบคลุมถึงเรื่องการบริการในหลากหลายมิติ

ยิ่งข้ึน  นอกจากนี้  ในดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน  อาจกลาวไดวา  ทรัพยากรมนุษย  ทรพัยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับการสรางความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาอยางย่ังยืนและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติจะชวยใหภูมิภาคมีความม่ันคง  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาจึงเปนหนึ่งในมาตรการ 

ที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหแกประชาคมอาเซียน 

 

ศักยภาพของการอุดมศึกษาไทยในการแขงขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน   

 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันอยูในภาวะที่มีการแขงขันสูงทั้งในระดับประเทศ

และระหวางประเทศ  คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาเปนปจจัยสาํคัญที่บงชี้ศักยภาพ 

ในการแขงขันโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ  ปจจัยที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ดังน้ี  (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา.  2558  :  57 - 59) 
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  1.  การประกันคุณภาพภายใน 

   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและในกํากับสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพ

ตามองคประกอบคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  เตรียมความพรอมรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการ

มหาชน)  (สมศ.)  รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพมาใชในการปรับปรงุ

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและครบวงจร  โดยสถาบันอุดมศึกษาไดจัดระบบประกันคณุภาพ 

พรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกัน

คุณภาพ  คือ  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ  มีความสมดุลระหวางมมุมอง 

การบริหารจัดการทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานนกัศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  

ดานการเงินและดานบุคลากร  การเรียนรูและนวัตกรรม 

   เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตวับงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับอุดมศึกษา

ประกาศใชในป  2548  และ  พ.ศ.  2549  รวมทั้งสอดรับกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ  สมศ.  และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  กพร.  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน 

แนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  นอกจากนี้ไดนําเกณฑคุณภาพสูการ 

เปนเลิศตามเกณฑบัลดริจมาใชเทียบเคยีงใน  10  คณะวิชา  เมื่อป  พ.ศ.  2545  และกําลังทดลองใช

เกณฑดานการศึกษากับคณะวิชาตาง ๆ  เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทยดวย 

  2.  การประกันคุณภาพภายนอก 

   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)   

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองระหวางป  พ.ศ.  2549 - 2553  โดยมีแผนการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศรวม  248  แหง  เปนสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน  165  แหง  ขณะนี้  สมศ.  ไดจัดสงรายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานการรบัรองใหสถานศึกษาและตนสังกัดแลว  โดยสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรายงานแลว  จํานวน  88  แหง  ผลการประเมินปรากฏวา

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรบัการประเมินผานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองมากกวารอยละ  80 

  3.  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา 

และเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของเพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวชิาการและวิชาชพี  

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียม

กันและพัฒนาสูสากล  ซึ่งประชาคมอุดมศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดทําและพัฒนามาตรฐาน 
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การอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของน้ีและสามารถนําไปใชในการพัฒนามาตรฐานการจัด

การศึกษาใหมคีวามหลากหลายและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยเฉพาะในการจัดทํา

หลักสูตรตาง ๆ  เพื่อสนองตอความตองการของผูเรียน  ตลาดแรงงาน  สังคมและประเทศ 

   นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําหลักเกณฑการขอเปด 

และดําเนินการหลักสูตรระดับปรญิญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  2548  และแนวปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล  พ.ศ.  2548  

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

เทียบเคยีงกันไดกับระบบการศึกษาในระบบชั้นเรียนและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด 

   หลักเกณฑดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไทย 

จัดการศึกษาในระบบการศกึษาทางไกลที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนดและในการกํากับดูแลคุณภาพของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (e-learning)  ซึ่งมีแนวโนมจะขยายตัว 

มากขึ้นในอนาคตอันใกลเม่ือมีการเปดเสรกีารคาบริการการศึกษาภายใตองคการการคาโลกและภายใต

ความตกลงการคาเสรรีะดับทวิภาคีและพหุภาคีเพิ่มมากขึ้น 

  4.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai  Qualifications  

Framework  on  Higher  Education  :  TQF  :  HEd) 

   กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในป  พ.ศ.  2552  เพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายตามมาตรฐานการศึกษาของชาติไปปฏิบัติ  

รวมทั้งเปนเครื่องมือในการพัฒนาบัณฑิตดวยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู  (Learning  Outcomes)  

ที่คาดหวังในตัวบัณฑิตซึ่งประกอบดวยความรูความสามารถทางวิชาการ  ทักษะและคุณลกัษณะ 

ดานคณุธรรม  จริยธรรม  เชาวปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  ทักษะ

การวิเคราะห  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   เพื่อสนับสนุนการใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเอกสารตนแบบตาง ๆ  เพ่ือเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษา 

ไดนําไปใชประกอบดวย 

    1.  ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

    2.  ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

    3.  ตนแบบรายละเอียดของรายวชิา 

    4.  ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 

    5.  ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

    6.  ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
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    7.  ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

    8.  ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะชวยอํานวยความสะดวก 

ในการเคลื่อนยายแรงงานและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ทั้งระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยและระหวาง

ประเทศไทยกับตางประเทศ 

 

หลักการและแนวคดิที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ 

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศกึษาทั้งในสวนของภาครัฐ 

และภาคเอกชน  ไดนําไปเปนกรอบในการกําหนดแนวปฏิบัติ  เพื่อใหการจัดการศกึษาในระดับ 

ปริญญาตรี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยหลักเกณฑและแนวคิดท่ีสําคัญ  ดังน้ี  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558.  2558  :   

2 - 11) 

  1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรมีีการปรับปรงุเกณฑมาตรฐานสาํหรับ 

การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็   

โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่มีลกัษณะที่แตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิต 

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตลาดแรงงาน  

ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีหลักการ 

และสาระสาํคัญ  ดังนี้   

    1.1  ปรัชญาและวัตถุประสงค 

     มุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชพีที่เปนสากลใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศกึษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคน 

ที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสงัคม   

และมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย  ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม   

เพื่อนําพาประเทศสูการพฒันาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

     ทั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต

กระแสโลกาภิวัตนที่มกีารสื่อสารแบบไรพรมแดน  มีศกัยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความสามารถ 
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ในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีกําหนด  สามารถสรางสรรคงาน 

ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  ทั้งในระดับทองถ่ินและสากล  โดยแบงหลักสูตรเปน  2  กลุม  

ดังนี้ 

      1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบงเปน  2  แบบ  ไดแก 

       1.1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ท่ีมุงผลิตบัณฑิต 

ใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เนนความรูและทักษะดานวิชาการ  สามารถนําความรู 

ไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

       1.1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งเปนหลักสูตร

ปริญญาตรีสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถระดับสงู  

โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษา 

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึก 

ทางวิชาการ 

      1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบงเปน  2  แบบ  

ไดแก 

       1.1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ  ท่ีมุงผลิต

บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนนความรู  สมรรถนะและทักษะดานวชิาชีพ 

ตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

        หลักสูตรแบบนี้เทานั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ได   

เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการปฏิบัติการอยูแลว  ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน  รวมทั้ง 

ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม 

        หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

ปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวน  

และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

       1.1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ   

ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  สมรรถนะ 

ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  

โดยกําหนดใหผูเรยีนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และทําวิจัยที่ลุมลึก

หรือไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงานองคกรหรือสถานประกอบการ 

        หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
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    1.2  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษาแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค   

ใหถือแนวทาง  ดังน้ี 

      ระบบไตรภาค 

       1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สปัดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบไตรภาค  

เทียบไดกับ  12/15  หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  4  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ   

5  หนวยกิตระบบไตรภาคระบบจตุรภาค 

       1  ปการศึกษาแบงออกเปน  4  ภาคการศึกษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สปัดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบจตุรภาค  

เทียบไดกับ  10/15  หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  2  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ   

3  หนวยกิตระบบจตุรภาค 

     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

    1.3  การคิดหนวยกิต 

     1.3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

     1.3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

     1.3.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

     1.3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

ที่ใชเวลาทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ   

1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    1.4  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

     1.4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

120  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา  และไมเกิน  

12  ปการศกึษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 



 76 

     1.4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

150  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา  180  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศกึษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

เต็มเวลา  และไมเกิน  18  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 

     1.4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

72  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  4  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมเกิน  

6  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปด 

ภาคการศกึษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 

    1.5  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ   

และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 

     1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษย 

ที่สมบูรณใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  เขาใจ  และเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน  สังคม  

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย  และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา 

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา 

หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต   

      อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)   

อาจไดรบัการยกเวนรายวิชาทีไ่ดศกึษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ

อนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว  เม่ือนับรวมกับรายวชิา 

ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

     1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพและวิชาชพีท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวน 

หนวยกิตรวม  ดังนี้ 

      1.5.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ทางวิชาการ  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

      1.5.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ   

ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต  โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 
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ตามท่ีมาตรฐานวิชาชพีกําหนด  หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 

ไมนอยกวา  36  หนวยกิต  และทางทฤษฎีไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

       หลักสูตร  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 

รวมไมนอยกวา  42  หนวยกิต  ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

      1.5.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต 

      1.5.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  108  หนวยกิต 

       สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 

วิชาเอกคู  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

และวิชาโทตองมจีํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู 

ตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา150  หนวยกิต 

       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา  ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ 

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

     1.5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรยีนมีความรู  ความเขาใจ  

ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสูตรระดับ 

ปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ   

ที่สามารถวัดมาตรฐานได  ทั้งนี้  นักศกึษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศกึษา

ในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    1.6  จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย 

     1.6.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบดวย 

      1.6.1.1  อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 

      1.6.1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 
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       กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน 

       กรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

      1.6.1.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

       ในกรณทีี่มีอาจารยประจํา  ที่มีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2558   

จะประกาศใช  ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

       ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท 

แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานที่เกี่ยวของกับวิชา 

ที่สอนมาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้  อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

     1.6.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง)  ประกอบดวย 

      1.6.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 

       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชพีนั้น ๆ   

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 

แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

      1.6.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 
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       ในกรณขีองหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอย   

2  ใน  5  คน  ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ  โดยอาจเปนอาจารยประจาํของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือเปนบุคลากรของหนวยงานท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมขีอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น

รวมกันแตทั้งน้ีตองไมเกิน  2  คน 

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 

แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

       กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน  และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณในดานปฏิบัติการ  1  ใน  3 

       กรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

      1.6.2.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

       ในกรณทีี่มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2558   

จะประกาศใชใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

       สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรบัการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน 

ทางวิชาการแตตองมีคุณวุฒขิั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานในหนวยงาน

แหงนั้นมาแลวไมนอยกวา  6  ป 

       ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท 

แตทั้งน้ีตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรหีรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานที่เก่ียวของกับวิชา 

ที่สอนมาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมชีั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 
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       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน 

วิชาชีพนั้น ๆ   

    1.7  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     1.7.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป  5  ป  และไมนอยกวา  6  ป)  จะตอง 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

     1.7.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปรญิญา  (3  ป)  หรือเทียบเทา  ในสาขาวิชา 

ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา 

     1.7.3  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา  3.50  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และมีผลการเรียนในหลักสูตร

ปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอยกวา  3.50  ทุกภาคการศกึษา  อนึ่ง  ในระหวางการศึกษาในหลักสูตร

แบบกาวหนา  หากภาคการศึกษาใดภาคการศกึษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากวา  3.50  จากระบบ   

4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จะถือวาผูเรียนขาดคุณสมบัติในการศกึษาหลักสูตรแบบกาวหนา 

    1.8  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรยีนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต   

และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา  และจะสาํเรจ็การศึกษาได  ดังนี้ 

     1.8.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

6  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  14  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.8.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

8  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  17  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.8.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   

10  ภาคการศึกษาปกต ิ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  20  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.8.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน   

4  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  8  ภาคการศกึษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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      สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน   

9  หนวยกิต   

      หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเปน  การลงทะเบียนเรียน 

ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือน 

ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไว 

ในหลักสูตร 

    1.9  เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

เกณฑการวัดผลเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตอง 

เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  2.00  

จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

     สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสาํเรจ็การศึกษาที่แตกตางจากนี้  

จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

    1.10  ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปรญิญา 

ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  

ในกรณีที่ปริญญาใดยังมไิดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณทีี่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมี 

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญา

ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

    1.11  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคณุภาพอยางนอย  6  ดาน  คือ 

     1.11.1  การกํากับมาตรฐาน 

     1.11.2  บัณฑิต 

     1.11.3  นักศึกษา 

     1.11.4  อาจารย 

     1.11.5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรยีน 

     1.11.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

    1.12  การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  โดยมี 

การประเมินและรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ  อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  5  ป 

  2.  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

   แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ   

มีหลักการและสาระสาํคัญ  ดังนี้  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบรหิารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558.  2558  :  25 - 30) 
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    2.1  สถาบันอุดมศกึษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ใหมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานวิชาชพี  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติรวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ  และกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

    2.2  ระบบการจัดการศกึษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบ

ทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษา 

ตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศกึษาระบบ

อ่ืนไดเชนกัน  อาท ิ ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณทีี่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  

จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งประกอบดวย 

รายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  การคิด 

หนวยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทยีบเคยีงหนวยกิตระบบ 

ดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค 

     อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษานาํมาใชในการจัด

การศึกษาควรเปนระบบมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

    2.3  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     วิชาศกึษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  โดยให

ศึกษารายวิชาตาง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นได 

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมเีนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไมควรมีรายวิชา

ตอเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไมควรนาํรายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะ 

มาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป 

    2.4  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

     สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา   

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวชิาการและวิชาชีพตาง ๆ   

ออกมารับใชสังคมรวมทั้งมุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศกึษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการ 

และนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม 

     สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร   

และระดับอนุปริญญา)  ควรเปนภารกิจของสถานศกึษาประเภทอ่ืน  เชน  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัย

อาชีวศึกษา  เปนตน  ดังนั้น  สถาบันอุดมศกึษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางย่ิงในการเปดสอนและตองคาํนึงถึงความตองการบุคลากร 
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ในสาขาวิชาน้ันเปนสาํคัญ  รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว

ในสถาบันอื่น 

    2.5  การเปดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  (ตอเน่ือง) 

     หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 

การปฏิบัติการอยูแลวใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม  

ดังนั้น  จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  เทานั้น  เพื่อใหบัณฑิตจบไปเปนนักปฏิบัติ 

     การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ตองมีการจัดการเรยีนการสอน 

แบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา   

หรือการฝกงานในสถานประกอบการ  และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  (ตอเนื่อง)  

ใหรับนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเขาศึกษาเทานั้น 

     ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหนึ่งตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏิบัติมาแลว 

และหากเปนผูสอนจากสถานประกอบการตองมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2.6  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

     2.6.1  อาจารยประจาํหลักสตูร  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย

ผูสอนท้ังอาจารยประจาํและอาจารยพิเศษ  ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธและอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

      ทั้งนี้  อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฉบับป  พ.ศ.  2558  ประกาศใช  ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได 

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

      สถาบันอุดมศึกษามหีนาที่เผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย 

ทุกประเภทขางตนของแตละหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา  โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อใหสาธารณชนและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว  เพื่อประโยชนในการผดงุรกัษามาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาของชาติ 

     2.6.2  คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิ 

ที่กําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแลว  หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา   

หรือประกาศมาตรฐานสาขาวชิาไมไดกําหนดเรื่องนี้ไว  ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตาราง

ของ  ISCED  (International  Standard  Classification  of  Education) 
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     2.6.3  คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยผูสอน  ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ  และหลักสูตรกลุมวิชาชพีหรือปฏิบัติการ  ควรเปน

ตําแหนงทางวิชาการท่ีไดจากการประเมินผลงานที่สอดคลองกับลักษณะของกลุมหลักสูตรนั้น ๆ   

      กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก  แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ 

หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได  แตท้ังนี้หากจะทําหนาที ่

เปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก  หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก  ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย  1  ชิ้น  ภายใน  2  ป  

หรือ  2  ชิ้น  ภายใน  4  ป  หรือ  3  ชิ้น  ภายใน  5  ป 

     2.6.4  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เนนปฏิบัติการ  คําวา  “ประสบการณ 

ดานปฏิบัติการ”  หมายถึง  การทํางานรวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรอง 

ผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนกับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนา 

เทคโนโลยี  หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรม

เผยแพรมาแลว 

     2.6.5  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมใชอาจารยประจํา  หรือผูทรงคณุวุฒิที่ไดรับ 

ปริญญากิตติมศักดิ์หรือมีตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม

หรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนด 

ในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของผูทรงคณุวุฒิที่เก่ียวของสัมพันธกับเนื้อหา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

     2.6.6  สําหรับคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบ 

การคนควาอิสระในระดับปริญญาโท  ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูสอบวิทยานิพนธ 

    2.7  การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษา 

หรือหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

     2.7.1  การตกลงรวมผลิต  หมายถึง  การทําขอตกลงรวมมือกัน 

อยางเปนทางการ ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกนั้น ๆ   

      องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศกึษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับ 

การรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบการศกึษาของประเทศน้ัน  หรือเปนหนวยราชการระดับกรม 

หรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองคการมหาชน  หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น 
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      หากเปนบริษัทเอกชนที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ใหเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอม 

ในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

     2.7.2  ภายใตขอตกลงดังกลาว  บุคลากรที่มาจากองคกรที่มีความรวมมือนั้น

สามารถทําหนาที่เปนอาจารยประจําและอาจารยประจาํหลักสูตรได 

      ทั้งนี้  เฉพาะกรณหีลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชพีหรือปฏิบัติการ 

บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือนั้นสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 

แตตองไมเกิน  2  คน 

      บุคลากรท่ีมาจากองคกรที่มีความรวมมือเพื่อทาํหนาที่อาจารยประจํา  

อาจารยประจาํหลักสูตร  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้น ๆ  และตองเปนผูที่มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผล

ประเมินผลใหสอดคลองกับปรชัญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู 

ของหลักสูตรน้ัน ๆ  ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2.8  ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

     ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 

และการคนควาอิสระใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย  ทั้งนี้  อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรรเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

    2.9  ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซ้ําซอน 

กับงานของผูอ่ืนหรือการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  โดยใชระบบทีทั่นสมัย  เชน  

ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     หากพบวามีการคัดลอก  การซ้ําซอนกับงานของผูอ่ืน  หรือมีการจางทํารายงาน 

การคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระ 

หรือวิทยานิพนธชิ้นนั้น 

    2.10  การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง   

การนําเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ  (Full  Paper)   

ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํา

รายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือผูทรงคณุวุฒิระดับ

ปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาน้ัน ๆ  จากนอกสถาบันเจาภาพ   

อยางนอยรอยละ  25  โดยตองมผีูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย  และมีบทความ

ที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย  3  หนวยงาน  และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ  25 
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    2.11  แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  1) 

     การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  1)  ซึ่งเปนแผนการศกึษา 

แบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว  ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

      2.11.1  อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ  ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล  และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถ 

ที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

      2.11.2  สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเชื่อถือได  และมีทรพัยากรสนบัสนุนอยางเพียงพอ 

      2.11.3  สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรบั   

และสนับสนุนงานวิจัยของผูเรยีน 

      2.11.4  สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

      2.11.5  สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 

อ่ืนได 

    2.12  การศึกษาตอของผูสําเรจ็การศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

     2.12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโทผูสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอน

หนวยกิตไดไมเกินรอยละ  40  ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

     2.12.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากตองการศึกษาตอระดับ 

ปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 

     2.12.3  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  6  ป   

หรือเทียบเทาปริญญาโท  สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได 

โดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 

    2.13  ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

     การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ใหแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับ 

ที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงาน

หรือศึกษาตอ 
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    2.14  การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

     สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รบัผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

หลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป  พ.ศ.  2558  แตสภาสถาบันสามารถกําหนด

เกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับนี้ได  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศกึษาท่ีสะทอนเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น 

     ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบ

และเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณา 

  3.  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

   มาตรฐานการอุดมศกึษา  ประกอบดวย  มาตรฐาน  3  ดาน  12  ตัวบงชี้  ดังนี้   

(สาํนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ.  2553  :  2 - 4) 

    3.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

     บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถ 

ในการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ทั้งรางกายและจิตใจ  มีความสํานึกและความรบัผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

     ตัวบงชี้ 

      3.1.1  บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน  สามารถเรียนรู   

สรางและประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคม 

ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

      3.1.2  บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ   

โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม 

      3.1.3  บัณฑิตมีสุขภาพดทีั้งดานรางกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส   

รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

    3.2  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

     มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจ 

ของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 

      3.2.1  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา   

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปน

อิสระทางวิชาการ 
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       ตัวบงชี้ 

        3.2.1.1  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  มีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบัน 

และสังคมเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมอีิสระทางวิชาการ 

        3.2.1.2  มีการบริหารจัดการทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได  มกีารจัด

การศึกษาผานระบบและวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

        3.2.1.3  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

      3.2.2  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

       การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  4  ดาน   

อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทกุภาคสวนของชุมชน  และสังคม 

ในการจัดการความรู 

       ตัวบงชี้ 

        3.2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียน  การสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญ 

กับการพัฒนาผูเรียนแบบผูเรยีนเปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  

ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมิน  และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการบรหิารจัดการ

หลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม  สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน

การสอน 

        3.2.2.2  มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหม 

ที่เปนการขยายพรมแดนความรู  และทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศกัยภาพของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติ

ของสังคมและประเทศชาติ 

        3.2.2.3  มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลอง 

กับความตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสราง 

ความแข็งแรงและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

        3.2.2.4  มีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร  

วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย   
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มีการปรับใชศลิปะ  วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาสงัคม 

และประเทศชาต ิ

    3.3  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคม 

แหงการเรยีนรู 

     การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู

สังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 

     ตัวบงชี้ 

      3.3.1  มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู   

ทั้งสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและเทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 

      3.3.2  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัย 

แบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมอื

รวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรยีนรู 

  4.  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันทีม่ีปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจ 

ในการจัดตั้งท่ีแตกตางกัน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

และประสิทธิผล  ดังนี้  (สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ.  2553  :  126 - 133) 

    4.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน  2  ดาน  ดังนี้ 

     4.1.1  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  

ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

      4.1.1.1  ดานกายภาพ 

       สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียน

ที่ดี  มีหองครบทุกประเภท  พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรยีนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท 

มีจํานวนเพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจาํ  จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร   

และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑพื้นท่ีใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้ง 

ตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน  มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครภุัณฑการศึกษา   

และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศกึษา 

       ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความม่ังคง  ปลอดภัย   

ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
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      4.1.1.2  ดานวิชาการ 

       สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ 

ดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิต 

ที่ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลกัประกันวาผูเรียนจะไดรับ 

การบริการการศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ  สถาบันตองมีการบริหารวิชาการ 

ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  

และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

      4.1.1.3  ดานการเงิน 

       สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบ 

ที่จําแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคง  เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา 

ไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา  สถาบนัมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึง 

การไดมาของรายได  รายรับ  การจัดสรร  การใชจายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน   

รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 

      4.1.1.4  ดานการบริหารจัดการ 

       สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ในการถายทอดวิสัยทัศน  คานิยม  ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับ  นโยบาย  การดาํเนินการ 

ตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและทรพัยสิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับ

นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

ใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว  มีการเผยแพรผลการกํากับ 

การดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน

และภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  

หลักการตรวจสอบได  หลักการมีสวนรวม  และหลักความคุมคา 

     4.1.2  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

      4.1.2.1  ดานการผลิตบัณฑิต 

       สถาบันอุดมศึกษาดาํเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติ 

และจํานวนตรงตามแผนการรบันักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ   
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สามารถผลิตบัณฑิตไดตามคณุลักษณะ  จุดเนนของสถาบัน  ตรงตามเปาหมายที่กําหนด  และจัดใหมี

ขอสนเทศท่ีชัดเจน  เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย 

ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการเรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความตองการ

ของนักศึกษา 

      4.1.2.2  ดานการวิจัย 

       สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมคุีณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใตจุดเนนเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ   

มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  นักวิจัย  บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวจิัย  

สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภาคนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย  ผลงาน

ประดษิฐ  และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ  มีประโยชน  สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

      4.1.2.3  ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

       สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งอาจใหบริการโดยการใช 

ทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ  การใหคําปรึกษา   

การศึกษาวิจัย  การคนควาเพื่อแสวงหาคาํตอบใหกับสังคม  การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ตาง ๆ  การจัดใหมีการศกึษาตอเนื่องบริการแกประชาชนท่ัวไป  การใหบริการทางวิชาการนี้  สามารถ

จัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณชิยที่ใหผลตอบแทน 

เปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรงุเพือ่ใหเกิดองคความรูใหม 

      4.1.2.4  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

       สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

ของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน 

ใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม  เพ่ือใหผูเรียน

และบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา  เกิดความซาบซึ้ง 

และมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนาํไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงาม 

ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชวีิตที่ปรารถนาและเรยีนรูวิธีการจัดการวฒันธรรม 

และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได  สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศลิปะ 

และวัฒนธรรมของสถาบัน 

    4.2  ประเภทหรือกลุมสถาบันที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  

แบงเปน  4  กลุม  ดังนี้ 
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     4.2.1  กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพื่อเตรียมกําลังคน 

ที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน  เชน  

แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เปนแหลงเรยีนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 

อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     4.2.2  กลุม  ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี หมายความถึง  สถาบันท่ีเนน 

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ

หนวยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน

ในระดับบัณฑิตศกึษา  โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทดวยก็ได 

     4.2.3  กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิต

บัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวชิา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตร

ชีวภาพ  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทํา

วิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ 

ในการประกอบอาชีพระดับสงู  หรือเนนทั้งสองดาน  รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา 

ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน  2  ลักษณะ 

      4.2.3.1  ลักษณะที่  1  เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

      4.2.3.2  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

     4.2.4  กลุม  ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเนนการทําวิทยานพินธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  

สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน

อุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี  และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

     สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันตนเอง 

ตามปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจที่ไดกําหนดไว  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลีย่นแปลง 

กลุมที่เลือกไวได 

 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนด

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา  

มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของไวอยางชัดเจน 

และสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการดาํเนินงานการจัดการศึกษาไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  หากเกิดปญหาในการปฏิบัติหรือสภาพการณไดเปลี่ยนแปลงไปตาม 
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ยุคสมัย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหทัน 

ตอเหตุการณและระบบการจัดการศึกษาของประเทศ  ภูมิภาค  และของโลกตอไป 

 

บริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ 

เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาท 

ในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรบัการดํารงชีพ   

โดยมีบริบททั่วไป  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2559  :  1 - 23) 

  1.  ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศกึษา  เมื่อวันท่ี   

27  มีนาคม  2511  ตอมาไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม   

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2517  จากนั้นไดแยกตัวเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใตชื่อ  “มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม”  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2537  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงลง 

พระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมที่  111  ตอนที่  54  ก  นับเปนมหาวิทยาลัยของรฐัแหงท่ี  22  ของประเทศไทย  มีศนูยกลาง 

การบริหารงาน  เดมิอยูที่  เลขที่  269/2  ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัด  

มหาสารคาม  บนเนื้อที่  368  ไร  (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลยัคณาสวัสดิ์  เพิ่มเติมในป  2548  จํานวน  

171  ไร)  หางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  470  กิโลเมตร  ในป  พ.ศ.  2541  ไดยายศูนยกลาง 

การบริหารงานมาอยูในที่ตั้งแหงใหม  เลขที่  40/21  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด  

มหาสารคาม  บนเนื้อที่  1,300  ไร  หางจากที่ตั้งเดิมประมาณ  7  กิโลเมตร  นอกจากที่ตั้งเดิม 

และที่ตั้งแหงใหมแลว  มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน ๆ  ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 

ทางการเรียนการสอน  และการวิจัย  อีกหลายแหง  ไดแก  พื้นที่อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

เนื้อที่  650  ไร  พื้นที่ตําบลเกิ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่ประมาณ  273  ไร   

และพื้นท่ีบานนาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่  ประมาณ  1,000  ไร 

   ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหนวยงานในระบบราชการระดับคณะ 

หรือเทียบเทาคณะรวม  9  หนวยงาน  ไดแก  คณะศกึษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยี  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และสาํนักงานอธิการบดี   

   สวนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเทารวม  18  หนวยงาน  ไดแก   

คณะพยาบาลศาสตร  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   



 94 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผงัเมืองและนฤมิตศลิป  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  

บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  คณะแพทยศาสตร   

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะสิ่งแวดลอมและทรพัยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  สํานักศึกษาทั่วไป  คณะวัฒนธรรมศาสตร  และคณะนิติศาสตร   

   นอกจากการใหบริการการศกึษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแลว  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามไดมีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศกึษา  ระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง 

และทั่วถึง  เพื่อตอบสนองความตองการ  ของทองถ่ินและภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีโครงการจัดการศกึษานอกที่ตั้ง/ศูนยบริการวิชาการ   

จังหวัดตาง ๆ  ดังนี้ 

    1.  จังหวัดอุดรธานี  สถาบันพลศึกษา  เลขที่  380  หมู  5  ถนน 

อุดรธาน-ีหนองบัวลําภู  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทรศพัท  0 - 4222 - 3593  

ภายใน  7000 

 

    2.  จังหวัดนครราชสีมา  สาํนกังานสาธารณสุขจังหวัด  นครราชสีมา  เลขที่  225   

หมู  11  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด  นครราชสมีา  โทรศัพท  0 - 4446 - 5010-4   

    3.  จังหวัดอุบลราชธานี  สาํนกังานสาธารณสุขจังหวัด  อุบลราชธานี   

ถนนพรหมเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดตั้งหนวยงานที่สนบัสนุน  การศึกษาวิจัย 

และใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนจํานวนมาก  ไดแก   

    1.  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  เปนหนวยงาน  ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่นอีสานทุกสาขา  เปนศูนยกลางการศึกษาคนควา  สงเสริม  เผยแพร  

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาชาวบาน  และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ   

     ที่ตั้ง  :  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศพัท  0-4372-1686   

    2.  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  เปนหนวยงานที่ศกึษาวิจัย  เก่ียวกับพรรณไมและสัตว 

ที่สัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของชุมชนภาคอีสาน  และผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศ  (เปดการเรยีน

การสอนในระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาความหลากหลายทางชวีภาพ)   

     ที่ตั้ง  :  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333  ตอ  1741,  1742   

หรือ  0 - 4375 - 4407 
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    3.  สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบ  งานคอมพิวเตอร   

เพื่อประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  ควบคุมและใหบริการระบบการเรียน 

การสอนและระบบโทรศพัท  บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสอนและการวิจัย  จัดฝกอบรมวิชาการ

คอมพิวเตอรแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ตลอดจนซอมบํารุงอุปกรณ  คอมพิวเตอร 

ของมหาวิทยาลัย   

     ที่ตั้ง  :  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารวิทยบริการ  B   

ชั้น  3 - 4  ตําบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท/Fax   

0-4375-4350   

    4.  สํานักวิทยบริการ  เปนแหลงสนับสนุนการเรยีนการสอน  การคนควาวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดหา  จัดเก็บ  สั่งสม  อนุรักษ  และใหบรกิารสารสนเทศ  และองคความรู 

ทุกรูปแบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เปนศูนยกลางในการศึกษาคนควาและการเรยีนรูดวยตนเอง

ตลอดชีวิตของชุมชนภายใตปรัชญา  “แหลงเรยีนรูตลอดชีวิต  เสริมความรู  ความคิด  ภูมิปญญา”  

โดยปรบัเปลี่ยนระบบหองสมุดไปสูระบบหองสมุดดิจิตอล  (Digital  Library)   

     ที่ตั้ง  :  1)  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร 

วิทยบริการ  A  และ  B  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   

โทรศพัท  0-4375-4322-40  ตอ  2491,  2493  Fax.  0-4375-4358   

        2)  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หนวยบรกิาร 

ศรีสวัสดิ์  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4372-3523 

    5.  บัณฑิตวิทยาลัย  เปนหนวยงานระดับคณะ  บริหารจัดการการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  เปนศูนยกลางในการประสานและกํากับการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย  สงเสริมและสนบัสนุนการศึกษา  และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา   

     ที่ตั้ง  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารราชนครนิทร  (RN)  

ชั้น  2  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด  มหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333-40  

หรือ  0-4375-4412  ตอ  2012,  2013,  2014,  2015   

    6.  ศูนยวิจัยและการศกึษาบรรพชีวินวิทยา  เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล  

กระดูกไดโนเสารที่คนพบจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เปดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา)   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  1737,  

1739  หรือ  0-4375-4373   

    7.  ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร  เปนแหลงจัดหา  รวบรวมและใหบรกิาร

สารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก ๆ  ดาน  อาทิ  ดานวัฒนธรรมพื้นบาน   
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ความเปนอยูและประเพณี  การศึกษา  ความเชื่อ  วรรณกรรม  ภาษาศิลปะ  การละเลนพื้นบาน   

การพัฒนาชนบท  และการเมืองการปกครอง  เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับภาคอีสาน 

     ที่ตั้ง  :  ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร  สาํนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  อาคารวิทยบรกิาร  A  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0-4375-4333  ตอ  2433,  2400   

    8.  ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม  เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัย 

การเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ  และพัฒนาการเล้ียงไหมใหแพรหลายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4416,   

0-4375-4333  ตอ  3046   

    9.  สํานักบริการวิชาการ  เปนหนวยงานประสานงาน  ใหคําปรึกษาทางวิชาการ   

เทคนิคและวิชาชีพ  จัดบริการเปนท่ีปรึกษาดานวิชาการที่จะเปนประโยชนตอบุคลากรทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย  ประสานงานการจัดฝกอบรม  สัมมนา  อภิปราย  และบรรยาย  กระจาย

การใหบริการความรูและวิชาการสูสังคมในทุกระดับ  ทั้งในเชิงพาณิชยและบริการสาธารณะ   

     ที่ตั้ง  :  สํานักบริการวิชกาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  2661   

หรือ  0-4375-4410,  0-4375-4441,  0-4375-4442   

    10.  ฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน   

การวิจัย  และจําหนายผลิตภัณฑ  เพื่อใหบริการสําหรับ  นิสิต  อาจารย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม   

     ที่ตั้ง 1)  ฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบล

นาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท  0-4375-4437,  0-4370-6081 

       2)  สํานักงาน  อาคารบริการนิสิต  ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  043-754-333-40  ตอ  1215 

    11.  ศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมสังกัดกองสงเสริมการวิจัยและบริการ

วิชาการ  สํานักงานอธิการบด ี เปนหนวยงานที่มีเปาหมายเพื่อบมเพาะธุรกิจใหม  และใหบริการ 

ดานที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แกนิสิต  บัณฑิต  อาจารย  ผูวางงาน   

ผูผานการฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสรางผูประกอบการ  รายใหม  ธุรกิจชุมชน  

และศิลปน  โดยใชศักยภาพดานองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เครื่องมือ

อุปกรณ  และบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยรวมกับเครือขายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา   

ของรัฐบาลและเอกชน   
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    12.  พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานรวบรวม  ศึกษา  คนควา  

เผยแพรและบริการความรู  ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย  เรื่องราวของชุมชนและทองถิ่น   

โดยอิงอยูบนฐานประวัติศาสตร  ทองถ่ิน  ดวยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑท่ีเนนเรื่องราวเนื้อหา

มากกวาวัตถุสิ่งของ  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธและเผยแพรทางสื่อตาง ๆ  เชน  เว็บไซต  หนังสือ  

เอกสาร  แผนพับ  และจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ   

     ที่ตั้ง  :  พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333-40  ตอ  1384,  0-4375-4380   

    13.  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)  เปนสถานศกึษา 

เพื่อวิจัยและพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน  เปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

     ที่ตั้ง  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  (เขตพื้นท่ีขามเรียง)  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0-4375-4333  ตอ  3301  หรือ  0-4375-4363 

    14.  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม)  เปนโรงเรียน

ทางเลือกที่มุงใหผูเรียนมีความสมบูรณทางรางกายและจิตใจ  เพียบพรอมไปดวยคุณธรรมจริยธรรม   

     ที่ตั้ง  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม)  ตําบลตลาด   

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4374-2830   

    15.  ศูนยสรางเสริมสุขภาพ  อยูภายใตคณะพยาบาลศาสตร  เปนศูนยกลาง 

ในการใหบริการ  สรางเสริมสขุภาพในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การนวดแผนโบราณ  โยคะ  อบไอน้ํา

สมุนไพร  อางน้าํวน  การเตนแอโรบิค  ออกกําลังกายดวยอุปกรณ  รองเพลงคาราโอเกะ  ใหคําปรึกษา

คลายเครียด  เปนตน  โดยใหบริการแกนิสิตและบุคลากรทั่วไป   

    16.  ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กอยูภายใตคณะพยาบาลศาสตร  เปนศูนยสงเสริม

พัฒนาการเด็ก  ฝกปฏิบัติในการจัดการศึกษาวชิาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  และเปนแหลงพัฒนางานวิจัย

และพัฒนาวิชาการดานการสงเสรมิ  พัฒนาการเดก็   

     ที่ตั้ง  :  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร  100  ป   

สมเดจ็พระศรีนครินทร  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0-4375-4333  ตอ  2302,  2348   

    17.  โรงพยาบาลสุทธาเวช  สงักัดคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เปนสถานพยาบาล  ที่ใหบริการรักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคฟนฟูสภาพและสรางเสริม

สมรรถภาพแกประชาชน  โดยมีวิสัยทัศนและเปนเลิศในการบริการดานเวชศาสตรและครอบครัว 

แบบบูรณาการ  ปจจุบันเปดใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป  และคลินิกเฉพาะทางดวยแพทย 

และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  พรอมดวยเครื่องมือ  และอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย   
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     ที่ตั้ง  :  โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศพัท  0 - 4371 - 2992   

    18.  ศูนยบริการทางการแพทยเปนหนวยงานที่เปดใหบริการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพตาง ๆ  โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร  ประกอบดวยแพทย  

พยาบาล  เภสัชกร  นกัเทคนิคการแพทย  นักการแพทยแผนไทย  และนักเวชระเบียนอยูประจําศูนย

เพื่อใหบริการแกผูมารับบริการทั่วไป   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยบรกิารทางการแพทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  2035   

    19.  ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกตอยูภายใต  คณะแพทยศาสตร   

เปนศูนยที่ใหบริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยประยุกต  และเปนแหลง 

ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพใหแกนิสิต   

     ที่ตั้ง  :  อาคารคณะแพทยศาสตร  ช้ัน  1  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัด

มหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4372-2144  ตอ  6349,  6345 

    20.  สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานที่เปนตัวแทน

คณาจารยในการใหคําปรึกษาและแนะนําในกิจการทั่วไป  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  สงเสริม  

สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาดานวิชาการ  จรยิธรรม  และวินัย  ตลอดจนการจัดสวัสดิการ 

ในดานตาง ๆ   

    21.  รานยามหาวิทยาลัย  เปนแหลงใหบริการชุมชนในดานสุขภาพ  โดยบริการ 

ดานยา  เครื่องมือแพทย  และผลิตภัณฑสุขภาพที่มี  คุณภาพไดมาตรฐาน  และใหความรูในเรื่องยา 

และสุขภาพ  เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน   

     ที่ตั้ง 1)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  1   

ตลาดโตรุงเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อําเภอเมอืง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท   

0 - 4371 - 2502   

       2)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  2   

อาคารบริการกลางพลาซา  ชัน้  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด  มหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0 - 4375 - 4584   

       3)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  3   

บานทาขอนยาง  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท   

0 - 4397 - 0234   

    22.  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  เปนหนวยงาน  จําหนายแบบเรียน   

เครื่องเขียน  หนงัสือ  ตํารา  อุปกรณการศึกษา  วัสดุสํานักงาน  เครื่องแบบนิสิต  ชุดกีฬา  ของที่ระลึก 
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และสินคาอุปโภค  บริโภคตาง ๆ  นอกจากนี้ยังเปดใหบริการศนูยถายเอกสาร  สิ่งพิมพ  เขาปก   

เย็บเลม  และศูนยไปรษณียภัณฑ   

     ที่ตั้ง 1)  ศนูยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารศูนยหนังสือ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   

โทรศพัท  0 - 4375 - 4379,  0 - 4375 - 4679 

       2)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา  2  อาคารราชนครินทร   

ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  2062   

       3)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  3  อาคารบริการกลาง   

ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  1267 

    23.  ศูนยพัฒนาภาษา  (LDC-Language  Development  Centre)   

เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการทางดานภาษาอังกฤษแกนิสิต  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

และบุคคลท่ัวไป   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยพัฒนาภาษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  1  อาคาร 

ราชนครินทร  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0 - 4375 - 4333  ตอ  2061,  2709  หรือ  0 - 4375 - 4371   

    24.  โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนโครงการบริการ 

ทางวิชาการ  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล  เนื้อหาสาระ 

ของเอกสารใบลาน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไวอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสมัยใหม   

เพื่อความสะดวกตอการคนควาวิจัย   

     ที่ตั้ง  :  โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ชั้น  3  ตําบลตลาด  อาํเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท  0 - 4372 - 1686  ภายใน  6119,  6121,  6120   

    25.  สถานปฏิบัติการผลิตน้าํดื่มยูนิเพียว  เปนหนวยงานที่ใหบริการนํ้าดื่ม   

ซึ่งผานการผลิตดวยกระบวนการที่มีคุณภาพ  โดยใหบริการแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

และชุมชน 

     ที่ตั้ง  :  สถานปฏิบัติการผลิตน้ําดื่มยูนิเพียว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  2685  หรือ  0 - 4375 - 4175   
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    26.  งานบริหารพื้นที่สังกัดกองคลังและพัสดุ  เปนงานสนบัสนุนและประสาน 

การดําเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจ  และโครงการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบ 

ดูแลการใชพื้นที่อาคารและพืน้ที่อ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย   

     ที่ตั้ง  :  งานบริหารพื้นที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารบรมราชกุมารี   

ชั้น  3  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4238   

ตอ  1243   

    27.  สํานักกิจการหอพักเปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวย  ความสะดวก

เก่ียวกับท่ีพักอาศัยสําหรับอาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  และ  บุคลากร  รวมทั้งการจัดอํานวย 

ความสะดวกหอพักสําหรับนิสิต   

     ที่ตั้ง  :  งานกิจการหอพัก  เขตพื้นท่ีขามเรียง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4371 - 2146,   

0 - 4372 - 3029   

    28.  ศูนยจารึกอีสานและเอกสารโบราณ  เปนแหลงรวบรวม  จารึกอีสาน 

และเอกสารโบราณตาง ๆ  เพือ่การศึกษา  คนควา  วิจัย  และอนุรักษ  ไวเพื่อมรดกของทองถิ่น   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยจารึกอีสานและเอกสารโบราณ  ชั้น  2  สถาบันวิจัยศิลปะ 

และวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  

44000  โทรศัพท  0 - 4372 - 1686 

    29.  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีเปนหนวยงาน  สังกัดวิทยาลัยการเมือง 

การปกครอง  เพื่อประสานงานและเปนแกนกลาง  ในการเสริมสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชน 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  

0 - 4375 - 4317,  0 - 4375 - 4429  หรือ  0 - 4375 - 4333  ตอ  3744,  3743,  3740   

    30.  สถานีวิทยุและโทรทัศนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  MSU  Radio  อยูภายใต 

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ  เปนกลุมงานท่ีใหบริการความรู  ความบันเทิง  เผยแพร

ขาวสารของทางราชการ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกชุมชน  โดยสงกระจายเสียง   

ในระบบ  F.M.  ความถี่  102.25  MHz.  (พื้นที่ท่ีสามารถรบัฟงไดมี  7  จังหวัด  ไดแก  มหาสารคาม  

รอยเอ็ด  กาฬสินธุ  ขอนแกน  ยโสธร  มุกดาหาร  สกลนคร)  สามารถรับฟงผานทางเครอืขาย

อินเทอรเน็ตไดที่  www.msuradio.net   

     ที่ตั้ง  :  สถานีวิทยุและโทรทัศนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร 

บรมราชกุมารี  (ชั้นลาง)  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0 - 4375 - 4555  หรือ  0 - 4375 - 4333  ตอ  1377   
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    31.  งานบริการศษิยเกามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานที่สงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็น  

ประสบการณ  และสงเสรมิ  สนบัสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา 

     ที่ตั้ง  :  งานบรกิารศษิยเกา  กลุมงานประชาสัมพันธและมวลชนสัมพันธ   

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4315,  หรือ  0 - 4375 - 4333   

ตอ  1722   

    32.  ศูนยท่ีปรึกษาการประกอบการและการจัดการธุรกิจ  (Center  for  

Entrepreneurship  and  Business  Management)อยูภายใต  คณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่ใหคําปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ  รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก  

ขนาดยอม  และขนาดกลาง  การจัดองคกร  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย  และการวิจัย  ตลาด   

    33.  ศูนยพัฒนาการบัญชี  (Center  for  Accounting  Development)   

อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาที่ใหความชวยเหลือในเรื่องที่เก่ียวกับการบัญชี 

และภาษีอากรโดยเฉพาะ  ไดแก  การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบัญชี  การวางระบบบัญชแีละการภาษี   

    34.  ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Center  for  Human  Resource  

Development)  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาที่ในการจัดการฝกอบรม 

และพัฒนาบุคลิกภาพลกัษณะของนิสิต  คณะการบัญชีและการจัดการ  รวมถึงการพัฒนาและฝกอบรม

คณาจารย  เก่ียวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การพฒันาและฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับ 

ความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

    35.  ศูนยวิจัยธุรกิจ  (Center  for  Business  Research)  อยูภายใต 

คณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาท่ีใหการสนบัสนุนและ  สงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

ของคณาจารยภายในคณะการบัญชีและการจัดการ  การขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

และทําการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในดานตาง ๆ   

    36.  ศูนยวิจัยธุรกิจระหวางประเทศอยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่ในการศกึษาและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการลงทุนการคา  และหัวขออื่นท่ีเก่ียวของ 

ในประเทศตาง ๆ  โดยเฉพาะประเทศลาว  เวียดนาม  กัมพูชา  มาเลเซีย  จีน  และพมา   

    37.  สถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   

     ที่ตั้ง  :  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  269  ถนนนครสวรรค   

ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศพัท  0 - 4375 - 4333  ตอ  6333   

หรือ  0 - 4371 - 1291   

    38.  ศูนยเสริมสรางศักยภาพธุรกิจ  SMEs  อยูภายใตคณะการบัญช ี

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการใหคําปรกึษาเก่ียวกับ  การจัดตั้งและการประกอบการ   
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การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดยอมและขนาดกลาง  การจัดองคกร  การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  และการวิจัยธุรกิจและตลาด  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลท่ัวไป  และหนวยงาน 

ตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานการบรหิารจัดการธุรกิจ   

    39.  ศูนยพัฒนาวิชาชีพบัญชอียูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบัญชี  และภาษีอากรโดยเฉพาะ  ไดแก  การจัดทํา

บัญชี  การวางระบบบัญช ี และการภาษีอากร  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลทั่วไป   

และหนวยงานตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานการบญัชีและภาษีอากร  และการใหบริการ 

เปนหนวยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา   

    40.  ศูนยท่ีปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยูภายใตคณะการบัญชี 

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการใหคําปรกึษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไดแก  การบริหารระบบคอมพิวเตอร  การเรียนรูและการประยุกตใชซอฟแวรธุรกิจ  และการพัฒนา 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลทั่วไป   

และหนวยงานตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร  และการใช

ซอฟแวรทางดานธุรกิจ   

    41.  ศูนยขอมูลธุรกิจการเกษตรอีสานอยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวม  และวิเคราะหขอมูล  ธุรกิจการเกษตร  การกําหนดแนวทาง 

และการสงเสริมชองทางการจัดจําหนาย  ธุรกิจการเกษตร  การวิจัยธุรกิจการเกษตร  การสงเสริม 

และพัฒนาธุรกิจ  การเกษตร  การสรางสรรคนวัตกรรม  และความคิดสรางสรรคทางดาน  ธุรกิจเกษตร  

การตลาดระหวางประเทศ  และการตลาดเพื่อการสงออกธุรกิจการเกษตร   

    42.  ศูนยศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน  อยูภายใตคณะการบัญชี 

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับประเทศ

ในกลุมประเทศอาเซียน  โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศเพ่ือนบานท่ีมีเขตชายแดนติดตอกันกับประเทศไทย  

สงเสริมใหเกิดการบูรณาการในประเด็นทางการคา  สิ่งแวดลอม  และการพัฒนา  ตลอดจน 

เปนศูนยขอมูลเพื่อการคา  การวิจัย  การลงทุน  การทองเท่ียว  และการศึกษา  รวมถึงการสงเสริม 

ความรวมมือและความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ   

    43.  ศูนยรวมมือกับหนวยงานภายนอก  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาเก่ียวกับความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ภาครัฐและเอกชน  

ในการบริการวิชาการการวิจัย  การจัดกิจกรรมอบรม  สัมมนาทางวิชการ  หรือการวิจัยระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

  2.  ปรัชญา 

   ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพื่อมหาชน  (พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว)   
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  3.  วิสัยทัศน 

   มหาวิทยาลัยสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดบัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  1  ใน  10  ของประเทศ  และไดรบัการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ  1   

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

   คาํอธิบายวิสัยทัศน   

    1.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจดัอันดับ  1  ใน  10  

ของประเทศ  หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรบัการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา   

10  มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรท่ีไดรับการยอมรับ 

ทั้งในระดับประเทศ  ระดับนานาชาต ิ  

    2.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรบัเปนมหาวิทยาลัย  เพื่อชุมชน   

อันดับ  1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปนท่ีพึ่งของชุมชน

และภาคสวนตาง ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณในการชวยเหลือ

สังคม  และชุมชน  ผานกระบวนการบูรณาการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการวิชาการ   

และการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหย่ังยืน 

  4.  พันธกิจ   

   4.1  จัดการศึกษาและวิชาชพีชั้นสูง  โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   4.2  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา   

เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน  การบริการวิชาการ  การทําบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนาํไปใช

ประโยชนตามความเหมาะสม 

   4.3  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพ่ือใหชุมชน  และสังคม  สามารถพึ่งพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน   

   4.4  อนุรกัษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสาน 

  5.  ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตร  1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังมีความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน  และประชาคมโลก   

   ยุทธศาสตร  2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม 

หรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
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   ยุทธศาสตร  3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม   

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ยุทธศาสตร  4  สงเสริมการนําทนุทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น  ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาตแิละสากล   

   ยุทธศาสตร  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับ 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล   

   ยุทธศาสตร  6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรบัการยอมรับ  และพัฒนา 

เปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล   

   ยุทธศาสตร  7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 

  ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  โดยไดทบทวนผลการดําเนินงาน

จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  และไดวิเคราะหความสอดคลองของแผน  ตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2551 - 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่  11  รวมทั้ง 

มีการกําหนดอัตลักษณ  และเอกลักษณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

   อัตลักษณ  คือ  “นิสิตกับการชวยเหลือสังคมและชุมชน”   

   เอกลักษณ  คือ  “การเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน” 

  6.  คานิยมองคกร 

   TAKASILA 

    T  =  Teamwork  การทํางานเปนทีม   

    A  =  Accountability  การไดรับการยอมรับ   

    K  =  Knowledge  Based  and  Local  Wisdom  การใชความรูเปนพื้นฐาน

และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน   

    A  =  Academic  ความเปนวิชาการ   

    S  =  Sufficiency  Economy  เศรษฐกิจพอเพียง 

    I  =  Innovation  นวัตกรรม   

    L  =  Learning  Organization  การเปนองคกรแหงการเรียนรู   

    A  =  Achievement  การมุงสูความสาํเร็จ 

  7.  ตราสัญลักษณสีตนไมและพระพุทธรูปประจาํมหาวิทยาลัย 

   ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ  ตราโรจนากร  ซึ่งมีความหมายวา  

สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรอืง  มีองคประกอบเปนรปูใบเสมา  ภายในมีสัญลักษณขององคพระธาตุ

นาดูน  ดานลางมีสุริยรังสีที่แผข้ึนจากลายขิด  ซึ่งอยูเหนอืปรัชญาภาษาบาลีวา  พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว   

มีความหมายวาผูมีปญญา  พงึเปนอยูเพื่อมหาชน 
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     ใบเสมา  หมายถึง  ความรูหรือภูมิปญญา   

     องคพระธาตุนาดูน  เปนปูชนยีสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม   

ซึ่งเปนสัญลักษณแทนคณุธรรมและความดีงาม   

     สุริยรังสี  หมายถึง  ความเจรญิรุงเรือง   

     ลายขิด  หมายถึง  ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน   

     ความหมายโดยสรปุของตราสัญลักษณ  คือ  ความเจริญรุงเรอืง  อันเปน 

ผลมาจากความรูและคุณธรรม  ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ภาพประกอบ  3  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  8.  สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ  สีเหลืองและสีเทา   

   “สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง  ความดงีาม  ความอุดมสมบูรณ   

   “สีเทา”  หมายถึง  ความคิดหรือปญญา   

   “สเีหลืองเทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม  อันนําไปสู 

ความเจริญรุงเรอืง 

  9.  ตนไมประจํามหาวิทยาลัย  คือ  ตนราชพฤกษ  (ตนคูณ)   

  10.  พระพุทธรูปประจาํมหาวทิยาลัย  คือ  พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก 

  11.  คณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน  จํานวน  23  แหง  ดังน้ี 

   11.1  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

    11.1.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

    11.1.2  คณะศึกษาศาสตร   

    11.1.3  คณะการบัญชีและการจัดการ 

    11.1.4  คณะศิลปกรรมศาสตร   

    11.1.5  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม   

    11.1.6  คณะวัฒนธรรมศาสตร   

    11.1.7  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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    11.1.8  คณะนิติศาสตร   

    11.1.9  วิทยาลัยดุริยางคศิลป   

   11.2  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    11.2.1  คณะวิทยาศาสตร   

    11.2.2  คณะเทคโนโลยี 

    11.2.3  คณะวิศวกรรมศาสตร   

    11.2.4  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  และนฤมิตศิลป   

    11.2.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ   

    11.2.6  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

    11.2.7  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

   11.3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ   

    11.3.1  คณะแพทยศาสตร   

    11.3.2  คณะเภสัชศาสตร 

    11.3.3  คณะพยาบาลศาสตร   

    11.3.4  คณะสาธารณสุขศาสตร   

    11.3.5  คณะสัตวแพทยศาสตร   

   11.4  กลุมจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    11.4.1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)   

    11.4.2  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม) 

 

การจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําหลักเกณฑและวิธีการ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานการอุดมศกึษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และแนวปฏิบัติอ่ืนที่เก่ียวของ

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  มาเปนแนวทางในการดาํเนินการ  โดยมหาวิทยาลัย

มหาสารคามไดออกขอบังคบั  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  เพื่อเปนหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการศึกษา 

โดยมีสาระสาํคญั  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล.   2559  :  83 - 105)   

  1.  ระบบการจัดการศึกษา  ใหใชระบบดังนี้ 

   ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง   

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา   
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ภาคการศกึษาพิเศษ  โดยกําหนดระยะเวลาและจาํนวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกัน 

ไดกับการศกึษาภาคการศึกษาปกติ 

   ระบบไตรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดูรอน  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สปัดาห 

  2.  มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือรูปแบบ

ผสมผสาน  โดยการจัดการเรยีนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร  

ทั้งนี้  จะตองจัดใหไดเนื้อหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตของหลกัสูตร  โดยเทียบไดตามการคิดหนวยกิต  

ตามขอ  3  และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  3.  การคดิหนวยกิต 

   ระบบทวิภาค 

    3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   การจัดการศกึษาระบบไตรภาคใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค  ดังน้ี 

    ระบบไตรภาค 

     หนึ่งหนวยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดกับ  12/15  หนวยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  4  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  5  หนวยกิตระบบไตรภาค 

  4.  ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตร ี ไวดังนี้ 

   4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  120  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน  12  ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  150  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเกิน  15  ปการศึกษา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  6  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  180  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมเกิน   

18  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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   4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ระบบเทียบเขา)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  เทากับ

หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  5  ป  และ  6  ป  แลวแตกรณีใชเวลาศึกษาไมเกิน  6  ปการศึกษา   

   การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ระบบเทียบเขา)  เปนการ

ลงทะเบียนไมเตม็เวลา  ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

   ในกรณีท่ีมีความจําเปนสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติจํานวนหนวยกิตแตกตาง 

จากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ได  แตทั้งนี้  ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ทั้งนี้  ตองเรียนใหครบหลักสูตรตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

  5.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต 

   5.1  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  หรือ  5  ป  หรือ  6  ป  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

   5.2  หลักสูตรปริญญาตรีระบบเทียบเขาจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือเทียบเทา 

   5.3  เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเก่ียวของ 

กับการรับเขาศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรสีาขาวิชานัน้ ๆ  หรือของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

  6.  การรับบุคคลเขาเปนนิสิต  สามารถดําเนินการได  ดังน้ี 

   6.1  การรับผานระบบการคัดเลือกกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(Admissions)   

   6.2  การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

   6.3  การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน  หรือขอตกลง 

ของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 

   6.4  การรับโดยวิธีอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  7.  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

   7.1  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสติเม่ือไดขึ้นทะเบียน 

เปนนิสิต  และไดชาํระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   7.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตที่ไมรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ  

ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  เวนแต 

จะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันท่ีกําหนดใหรายงานตัว 

และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตวัภายในเจ็ดวัน  นบัจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลยักําหนด 

ใหรายงานตัว 
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   7.3  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตจะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิต   

ณ  ศูนยการจัดการศึกษานั้น ๆ   

   7.4  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและไดชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดแลว  มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินให  เวนแต   

มีเหตุจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  8.  ประเภทนิสิตแบงเปน  2  ประเภท 

   8.1  นิสิตระบบปกติ  ไดแก  นิสิตที่ไดรบัการคัดเลือกเขาศึกษาในระบบปกติ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยหรอืของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   8.2  นิสิตระบบพิเศษ  ไดแก  นิสิตที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในระบบพิเศษ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  9.  การยายศูนยการจัดการศกึษา 

   9.1  นิสิตที่สอบคัดเลือกได  ณ  ศูนยการจัดการศึกษาใดจะตองศึกษา   

ณ  ศูนยการจัดการศึกษานั้น  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจขอยายไปศึกษา  ณ  ศูนยการจัด

การศึกษาอื่นได 

   9.2  ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตท่ียายศูนยการจัดการศึกษา  ใหนับตั้งแต 

เริ่มเขาศึกษา  ณ  ศูนยการจดัการศึกษาเดิม 

  10.  การยายคณะเรียน  การเปลี่ยนสาขา  และวิชาโท 

   10.1  การยายคณะเรียน  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    10.1.1  มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา   

ทั้งนี้  ไมนับภาคการศกึษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกใหพักการเรียนและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา   

30  หนวยกิต 

    10.1.2  นิสิตยายคณะเรียนไดไมเกิน  2  ครั้ง  และใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

    10.1.3  นิสิตที่ประสงคจะยายคณะเรยีน  จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ   

ตอกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    10.1.4  การยายคณะเรียนจะกระทําไดเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

ที่สังกัดเดิม  และคณบดีที่จะรับยายคณะเรียน 

    10.1.5  การนับระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเขาศึกษาในคณะเดิม 

    10.1.6  คุณสมบัติและเงื่อนไขการยายคณะใหอยูในดุลยพินิจของคณะ 

    10.1.7  นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะเรียนจะตองชําระคาธรรมเนียม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
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   10.2  การเปลี่ยนสาขา  และวิชาโท  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    10.2.1  นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาไดไมเกิน  2  ครั้ง  และใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

    10.2.2  นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะตองมีเวลาเรียนในสาขาเดิมมาแลว  ไมนอยกวา   

1  ภาคการศึกษา 

    10.2.3  นิสิตอาจขอเปลี่ยนวิชาโทไดไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบ 

ของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา 

และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    10.2.4  นิสิตท่ีประสงคจะเปลี่ยนสาขาและวชิาโท  จะตองย่ืนคํารอง 

ตอกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    10.2.5  นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาและวชิาโทจะตองชําระคาธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   10.3  หลักเกณฑการโอนรายวิชา 

    10.3.1  การโอนรายวิชาตองไดรบัอนุมัติจากคณะที่รับผิดชอบสาขานั้น 

    10.3.2  การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  นิสิตที่ยายคณะเรียนหรือเปลี่ยนสาขา

ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติใหโอนรายวิชามาจากคณะ/

สาขาเดิมรวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/สาขาที่รับเขาศึกษาดวย 

  11.  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   11.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น

และกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและใหคณะ

ที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอนโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน 

   11.2  คุณสมบัติของนิสิตหรือนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 

    11.2.1  คุณสมบัติครบถวนตามขอ  5 

    11.2.2  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันเดิม 

    11.2.3  ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษาปกติ  

ทั้งนี้  ไมนับภาคการศกึษาที่ลาพักการเรียน 

   11.3  นิสิตหรือนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จะตองย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวาสี่สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงค 

เขาศึกษานั้น  พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   11.4  การเทียบโอนผลการเรยีน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  12.  การโอนผลการเรียน 

   นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี  อาจขอโอนผลการเรียนในหลักสตูรระดับเดียวกัน 

ที่ไดเคยศึกษามาแลวจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย   

หรือจากสถาบันการศกึษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด   

  13.  การพนจากสภาพนสิิต 

   13.1  ตาย 

   13.2  ลาออก 

   13.3  โอนยายสถานศึกษา 

   13.4  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   13.5  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   

   13.6  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา 

ตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

   13.7  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ  5  อยางใดอยางหนึ่ง 

   13.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.50  เมื่อมีหนวยกิตสะสมต้ังแต   

30-59  หนวยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

   13.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.75  เมื่อมีหนวยกิตสะสมต้ังแต   

60  หนวยกิต  ขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

   13.10  ไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ  4 

   13.11  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาท 

   13.12  กระทําการทุจรติหรือมีความประพฤติอันเปนการเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย   

ใชหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลยั  และกระทํารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอ่ืน

โดยมิไดรับอนุญาตแลวกอใหเกิดความเสียหาย  และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย  วาดวยวินยันิสิต 

  14.  การคืนสภาพนิสิต 

   นิสิตที่พนสภาพการเปนนสิิตตามขอ  13.6  อาจขอคืนสภาพนิสิตได  ทั้งนี้  ตองไดรับ

อนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือวาเปนการลาพัก 

การเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่พนสภาพนิสิตจนถึงปจจุบัน  และใหชําระคาธรรมเนียมการคนืสภาพ

นิสิตและคาธรรมเนียมการลาพักการเรียนยอนหลัง 
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  15.  การลงทะเบียนเรียน 

   15.1  นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรยีน  และชําระเงนิตามระเบียบมหาวิทยาลัย   

วาดวยการเก็บเงินคาหนวยกิต  คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ในแตละ 

ภาคการศกึษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

   15.2  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ   

ไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคการศกึษาพิเศษไมต่ํากวา  3  หนวยกิต  

และไมเกิน  15  หนวยกิต 

   15.3  ในกรณท่ีีมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนด  

นิสิตตองย่ืนคํารองขออนุมัติจากคณบดี  แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ  3  หนวยกิต 

   15.4  การลงทะเบียนเรยีนท่ีมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําไดกรณทีี่นิสิต

จะจบหลักสูตรและเหลือรายวชิาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวหรือกรณี

อ่ืน ๆ  ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   15.5  นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจะตองชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   15.6  เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนิสิต

ลงทะเบียนเรยีน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   15.7  ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือบุรพวิชา  

นิสิตตองลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอน  เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดี  

จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได 

   15.8  นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะตองลาพักการเรยีน 

ตามขอ  20  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนิสิต 

   15.9  คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรยีน

ของนิสิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

   15.10  วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

  16.  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

   16.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  หมายถึง  การลงทะเบียนเรียน

โดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศกึษา  และจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร   

ไมบังคับใหนิสิตสอบและมีผลการเรียนเปน  AU 

   16.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนรายวชิาโดยไมนับหนวยกิตได  เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียน

รายวชิาโดยไมนับหนวยกิต 
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   16.3  การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียนรายวิชา  

ที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตเฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด 

ของรายวิชาน้ัน 

   16.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่มิใชนิสิตเขาเรียนบางรายวชิาได 

แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  17.  การเพ่ิม  หรือถอนรายวิชา   

   ใหนสิิตทํารายการผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

  18.  การรับเงนิคืนในรายวิชาที่ถอนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  19.  การรักษาสภาพนิสิต 

   19.1  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกที่เขาศกึษาในมหาวิทยาลัย 

และลงทะเบียนเรยีนใหตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา  พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

   19.2  การรักษาสภาพนิสิต  โดยไมตองลงทะเบียนเรียน  สามารถทาํไดในกรณีตอไปนี้ 

    19.2.1  การลาพักการเรียน 

    19.2.2  ถูกสั่งพักการเรียน 

    19.2.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลวแตยังไมผาน

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ  เชน  ไมยื่นขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสาํเร็จ

การศึกษาหรือรอผลการศึกษา  กรณีนี้  ตองรกัษาสภาพนสิิตและชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ี  ตองคงสถานภาพนิสิตไดไมเกินระยะเวลาการศึกษาตามขอ  4 

   19.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรยีนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว  แตอยูระหวางรอผล

การฝกประสบการณวิชาชีพ  หรืออื่น ๆ  ตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรกําหนด  ซึ่งไมตองลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษานั้น ๆ  เมื่อคณะแจงผลการฝกประสบการณวิชาชพี  หรืออ่ืน ๆ  ตามเงื่อนไข 

ที่หลักสูตรกําหนดไปยังกองทะเบียนและประมวลผลแลวใหกองทะเบียนและประมวลผลบันทึกขอมูล

แลวแตกรณีในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตไมตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ 

  20.  การลาพักการเรียน 

   20.1  นิสิตอาจย่ืนคํารองขอลาพักการเรียนได  ในกรณตีอไปนี้ 

    20.1.1  ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

    20.1.2  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

    20.1.3  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ  20  ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศกึษานั้นตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ
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หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

    20.1.4  เม่ือนิสิตมีความจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคาํรองขอลาพักการเรียนได   

ถาไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา 

   20.2  การลาพักการเรียน  นิสิตตองยื่นคํารองภายในสัปดาหที่สามของภาคการศึกษา   

ที่ลาพักการเรียน  โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  ยกเวนการลาพักการเรียนในกรณี  ขอ  20.1.1   

ขอ  20.1.2  และขอ  20.1.3  ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   20.3  การลาพักการเรียน  ใหอนุมัติครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา  ถานิสติยังมี

ความจําเปนที่จะตองขอลาพกัการเรียนในภาคการศกึษาตอไปใหนิสิตย่ืนคํารองขอลาพกัการเรียนใหม 

   20.4  ในกรณท่ีีนิสติไดรับอนุมัตใิหลาพักการเรียน  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรยีน

รวมอยูในระยะเวลาการศกึษาดวย 

   20.5  กรณีนิสิตถูกสั่งใหพักการเรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนิสิต   

กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกการลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 

   20.6  นิสิตที่ลาพักการเรียนตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการเรียน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวาการลาพักการเรียนสมบูรณ 

  21.  การลาออก   

   นิสิตตองย่ืนคํารองขอลาออกและหลักฐานการแสดงวาไมมีหนี้สินคางชําระ   

โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมตัิจากคณบดีท่ีนิสิตสังกัด  การลาออก 

จะสมบูรณใหถือตามวันท่ีอนุมัติจากคณบดี 

  22.  นสิิตตองมีเวลาเรียนในรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียน  ไมนอยกวารอยละ  80   

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ 

  23.  ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

  24.  การประเมินผลการศึกษา  ใหคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติผลการศึกษา 

แตละรายวิชา 

   24.1  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาใหมีการประเมินผลการศกึษาตามระดับคะแนน

ตัวอักษร  ความหมาย  และคาคะแนน  ดังนี้ 

    ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย     คาคะแนน 

       A      ดีเย่ียม  (Excellent)    4.0 

       B+      ดีมาก  (Very  Good)    3.5 

       B      ดี  (Good)       3.0 

       C+      ดีพอใช  (Fairly  Good)     2.5 

       C      พอใช  (Fair)       2.0 
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       D+      ออน  (Poor)       1.5 

       D      ออนมาก  (Very  Poor)   1.0 

       F      ตก  (Failed)       0.0 

   24.2  ในกรณท่ีีไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนตัวอักษรได  ใหประเมินผล

โดยกําหนดตัวอักษร  ดังนี้ 

    ตัวอักษร       ความหมาย 

     S     ผลการประเมินผานเกณฑ  (Satisfactory) 

     U     ผลการประเมินไมผานเกณฑ  (Unsatisfactory) 

     I     ผลการประเมินยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 

     W     การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 

     AU     การเรยีนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

     R     ลงทะเบียนเรียนซ้ําแลวผาน  (Course  Repeated  Later) 

   24.3  การใหระดับคะแนนตัวอักษร  F  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

    24.3.1  นิสิตถูกตดัสิทธิ์ไมใหเขาสอบหรือขาดสอบปลายภาค 

    24.3.2  นิสิตทําผิดระเบียบการสอบ  และไดรับการตัดสินโทษใหไดระดับคะแนน

ตัวอักษร  F  ตามระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลยักําหนดหรือไมปฏิบัติตามเกณฑ

หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑการวัดผลและการประเมินผลในแตละรายวชิา 

    24.3.3  นิสิตมีเวลาเรยีนไมครบตามเกณฑในขอ  22 

    24.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 

    24.3.5  นิสิตไดรับการใหตัวอักษร  I  แตมิไดดาํเนินการขอประเมินผล  เพื่อแก

ตัวอักษร  I  ใหเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

   24.4  การใหตัวอักษร  S  กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรยีนที่ไมนับหนวยกิต 

และผลการเรยีนในรายวิชานัน้ผานเกณฑตามท่ีกําหนด 

   24.5  การใหตัวอักษร  U  กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต 

และผลการเรยีนรายวชิานั้นไมผานเกณฑตามท่ีกําหนด 

   24.6  การใหตัวอักษร  I  ในรายวชิาใดจะกระทาํไดในกรณตีอไปนี้ 

    24.6.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ  22  แตไมไดสอบเพราะปวย 

หรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    24.6.2  อาจารยผูสอนและคณบดี  เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนิสิต 

ยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศกึษารายวิชานั้นไมสมบูรณโดยมิใชเปนความผิดของนิสิต   

นิสิตท่ีไดตัวอักษร  I  จะตองขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนตัวอักษร  I  ใหเสรจ็สิ้นภายใน 

สองสัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  หากพนกําหนดดังกลาว 
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มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวอักษร  I  เปนระดับคะแนนตัวอักษร  F  โดยอัตโนมัติ  เวนแตอธิการบดี

อนุมัติใหขยายเวลา  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใชเกิดจากการกระทําหรือรวมกระทําของนิสิตผูนั้น 

    การนับภาคการศกึษาที่นิสิตระบบปกตมิสีิทธิ์ลงทะเบียนนั้น  ใหนับเฉพาะภาคตน

และภาคปลายเทานั้น 

   24.7  การใหตัวอักษร  W  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณตีอไปนี้ 

    24.7.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น   

    24.7.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ  20 

    24.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศกึษานั้น 

    24.7.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากตัวอักษร  I  แลวแต 

การปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด  โดยมีหลักฐานที่เชือ่ถือได 

   24.8  การใหตัวอักษร  AU  ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติ 

ใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  ตามขอ  16 

   24.9  การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย   

ใหนับจากรายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรยีนซ้ํา

หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนตัวอักษรที่ไดไปใช 

ในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย 

   24.10  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร  ใหนับเฉพาะ  

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น 

   24.11  คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศกึษาใหคํานวณจากผลการเรียน 

ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น  โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ตัวอักษรของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศกึษานั้น  การคํานวณ

ดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม  3  ตําแหนง  และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหนง  ที่  3  ที่มีคาตั้งแต   

5  ขึ้นไป  เพื่อใหเหลือทศนิยม  2  ตําแหนง 

   24.12  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรยีนของนิสิตตั้งแต 

เริ่มเขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย  โดยนาํผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ

คะแนนตัวอักษรของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ  24.9  เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวม

ทั้งหมด  การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม  3  ตําแหนง  และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตาํแหนง 

ที่  3  ที่มีคาตั้งแต  5  ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม  2  ตําแหนง 

  25.  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรือเรยีนแทน 

   25.1  รายวชิาใดที่นิสิตสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+   

นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้ําได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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   25.2  รายวิชาเลือกที่นิสิตไดรับระดับคะแนนตัวอักษร  F  นิสิตจะตองลงทะเบียน

เรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได  และรายวิชาเลือกเสรีนิสิต

จะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได  โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 

   25.3  นิสิตที่สอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  ในรายวิชาใด  เมื่อไดรับ

อนุมัติใหลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาน้ัน  และไดรับคะแนนตัวอักษรสูงกวาเดิม   

ผลการศึกษาในรายวิชาที่เคยไดรบัคาคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  จะถูกเปลี่ยนเปนตัวอักษร  R  

ในใบแสดงผลการศึกษา  เม่ือนิสิตไดลงทะเบียนเรยีนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

   25.4  นิสิตที่ไดผลการประเมินตัวอักษร  U  ในรายวิชาใด  จะปรากฏตัวอักษร  U   

ในใบแสดงผลการศึกษา  นิสติตองลงทะเบียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกวาจะได 

ผลการประเมินตัวอักษร  S  และตัวอักษร  U  จะถูกเปลี่ยนเปนตัวอักษร  R  ในใบแสดงผลการศกึษา

เมื่อนิสิตไดลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

  26.  การจําแนกสภาพนิสิต 

   26.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแตละภาค 

   26.2  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในภาคฤดูรอนหรือภาคการศึกษาพิเศษ 

ใหถือวาเปนภาคการศกึษาตอเนื่องในการจําแนกสภาพนิสิต 

  27.  การสอบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสอบของนิสิต 

  28.  การสําเร็จการศกึษา 

   28.1  ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองการสําเร็จการศกึษา  และวันที่สาํเร็จ

การศึกษาใหถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลสงรายชื่อผูสําเรจ็การศกึษาใหคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาอนุมัติ 

   28.2  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

    28.2.1  สอบผานทุกรายวิชาใหครบถวนตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาอื่น 

ที่ลงทะเบียนเรียนและผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

    28.2.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

    28.2.3  ตองมีเวลาเรียนครบตามหลักสตูรไมนอยกวา  3  ปการศกึษา   

หรือไมนอยกวา  2  ปการศึกษา  สาํหรับหลักสูตรเทียบเขาหรือไมนอยกวา  1  ปการศึกษา   

สําหรับกรณีเทียบโอนรายวิชา   

    28.2.4  ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

    28.2.5  ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยวินยันิสิต 
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   28.3  นิสิตที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด  ตองย่ืนความจํานง 

ขอสําเร็จการศึกษาผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวันนบัตั้งแตวันเปด  

ภาคการศกึษานั้น  และใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

  29.  การขอรับปริญญา   

   ผูมีสิทธิ์ขอรับปรญิญาตองอยูภายใตเงื่อนไข  ดังน้ี 

    29.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ  28 

    29.2  เปนผูมีความประพฤติดี 

    29.3  ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

  30.  การใหปริญญา 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

    30.1  ปริญญาบัณฑิต 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

    30.2  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง  ตองเปน 

ผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศกึษาที่เขาศึกษาในปการศกึษาเดียวกันของแตละ

คณะ  ท้ังนี้  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา  3.75  ข้ึนไป  และไมเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F  หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด  กรณีท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

เทากัน  ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี  4  หากยังเทากันใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด

วิชาเฉพาะในรายวิชาบังคบัหรือวิชาเอกของหลักสูตร   

    30.3  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.75  ขึ้นไป  และไมเคยสอบไดระดับคะแนนตวัอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F   

หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด 

    30.4  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง   

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25 - 3.74  และไมเคยสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F   

หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด 

    30.5  นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา  หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร

เทียบเขา  หรือนิสิตท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น  หรือนสิิตที่ยายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา   

ไมมีสิทธิ์ไดรบัปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงหรืออันดับสอง 
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  31.  การใหเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดี 

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติใหเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

มีเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 

    31.1  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีเย่ียมตองสอบไดจํานวน  

หนวยกิตครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.75  ขึ้นไป 

    31.2  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีตองสอบไดจํานวน 

หนวยกิตครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ขึ้นไป 

    31.3  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีและเกียรติบัตรผูมีผลการเรียน  

ดีเยี่ยม  ตองไมเปนนิสิตที่ไดปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

  32.  การอนุมัติปริญญา   

   ใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ครอบคลุมการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการศึกษา  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา   

การรับเขาเปนนิสิต  ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต  การลงทะเบียนเรียน  การวัดและการประเมินผล 

การศึกษา  การสาํเรจ็การศึกษา  การขอรับปรญิญา  และการอนุมัติปริญญา  สงผลใหบัณฑิตที่สําเร็จ 

การศึกษา  เปนผูมีความรู  มคีณุธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู  และพฒันาตนเอง   

สามารถประยุกตใชความรู  เพื่อการดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ   

มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  และเปนไปตามเจตนารมณ 

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  รัตติกาล  ทาโบราณ  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการวิเคราะหหลายตัวแปร 

ของประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน  เพื่อจัดกลุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน  และสรางสมการจําแนก

กลุมประเทศ  โดยใชขอมูลทางดานสถิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ  จํานวน  46  ตัวแปร  โดยมีตัวแปร

ดานสถิติเชิงสังคม  จํานวน  19  ตัวแปร  และตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ  จํานวน  27  ตัวแปร   

ของประเทศสมาชิก  10  ประเทศ  สถิติท่ีใชในการวิจัย  คือ  การวิเคราะหการจัดกลุม  (Cluster  

Analysis)  และการวิเคราะหดิสคริมิเนนท  (Discriminant  Analysis)  ผลการวิจัยพบวา  สามารถ 

จัดกลุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซยีนได  5  กลุม  คือ  กลุมที่  1  กลุมรายไดสูง  สุขภาพดี   
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แตมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศนอย  คือ  ประเทศบูรไนดารุสซาลาม  กลุมท่ี  2  กลุมอัตรา 

การเกิดและอัตราการตายสูง  มีความรูนอยและรายไดนอย  ไดแก  ประเทศกัมพูชา  ประเทศลาว  

ประเทศพมา  กลุมที่  3  กลุมเพื่อการเกษตร  คือ  ประเทศอินโดนีเซีย  กลุมท่ี  4  กลุมมีการขาดดุล

งบประมาณของรัฐบาลและมีคาใชจายทางดานสุขภาพสูง  ไดแก  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟลิปปนส  

ประเทศเวียดนาม  และประเทศไทย  และกลุมที่  5  กลุมอายุยืนมีความรูและการลงทุนโดยตรง 

จากตางประเทศสูง  แตมีอัตราการเกิดนอย  คือประเทศสิงคโปร  และเมื่อผูวิจัยนําตัวแปรท้ัง  46  ตัว

ไปวิเคราะหดิสคริมิแนนท  ไดสมการจําแนกกลุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนโดยใชวิธีการคัดเลือก 

ตัวแปร  2  วิธ ี คือ  1)  วิธี  Enter  ไดสมการจาํแนกกลุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน  จํานวน   

5  สมการ  สามารถทาํนายกลุมไดถูกตอง  100  เปอรเซ็นต  2)  วิธี  Stepwise  ปรากฏวาไดสมการ

จําแนกกลุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน  จํานวน  5  สมการ  และสามารถทานายกลุมไดถูกตอง   

100  เปอรเซ็นต  เชนเดียวกัน 

  สมเกียรติ  วัฒนะศิริชัยกุล  (2553  :  64 - 67)  ไดศึกษาแผนยุทธศาสตรชาติ   

เพื่อพัฒนาประเทศไทยกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป  ค.ศ.  2015  โดยมีความมุงหมาย

เพื่อวิเคราะหสถานะปจจุบันและระบุชองวางเปรียบเทียบที่จะนําเศรษฐกิจและสังคมไทยสูการเปนผูนํา

ในประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผลการวิจัยพบวา  ทั้งหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน  และประชาชน

ทั่วไป  สวนใหญยังขาดการรบัรูในเรื่องการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หัวใจหลักของแผน

ยุทธศาสตรมุงเนนสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา

ทุกดาน  แรงงานของไทยไมมีปญหาเรื่องทักษะของงาน  แตประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการแขงขัน 

ในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกไดตองพัฒนาผูนําทุกระดับทุกสาขาวิชาชพีใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ

และคอมพิวเตอร  โดยปฏิรูประบบการศกึษาใหบรรลุเปาหมาย  การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ภาครัฐควรประชาสมัพันธเชงิบวกใหทุกภาคสวนไดเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพื่อแขงขัน  

รวมพลังและเนนการมีสวนรวมและระดมสมองทั้งภาครฐัและเอกชนใหมีทิศทางและเปาหมายเดียวกัน  

บูรณาการศาสตรท่ีหลากหลายเพื่อจัดทําโครงการรวมรัฐและเอกชน  จัดต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนา   

เพื่อดําเนนิการตามยุทธศาสตรท่ีวางไว  เรงรดั  พัฒนากฎหมายใหเอ้ืออํานวยในการจัดตัง้บริษัท 

และการรวบรวมบริษัท  ปรับระบบโครงสรางภาษีใหสอดรับกับการไหลเลื่อนของประชาคมในภาคพ้ืน

อาเซียนท่ีจะเกิดขึ้น  มาตรการการเก็บภาษีทางตรงใหมากขึ้น  เพื่อลดชองวางระหวางคนจน 

และคนรวยในระยะยาว  ลดหยอนภาษีกรณีที่ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา  ลดภาษีนิติบุคคล

เพื่อจูงใจใหภาคธุรกิจที่จะมีการขยายตวัมากกวา  10  เทา  ใหเขาระบบภาษีไดมากขึ้น  สงผลใหรายได

ของรัฐไดมากขึ้น  แผนยุทธศาสตรชาตไิดออกแบบมาเพ่ือพัฒนาประเทศโดยไดมาจากการวิเคราะห

สถานการณปจจุบันไปสูจุดวางตัวที่เหมาะสม  เพื่อสรางโอกาสและความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น 

อยางตอเนื่อง  และรวมพลังทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมกันสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคใหสังคมไทย 

มีความเจริญกาวหนา  อยูรวมกันกับประชาคมอาเซียนอยางสันติสุข 
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  จตุพล  ยงศร  (2554  :  145 - 149)  ไดศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ของประเทศในประชาคมอาเซียน  โดยใชวิธีการศกึษาเปรยีบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช   

เบอรเรเดน  มีความมุงหมายเพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม

อาเซียน  โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอรช  เบอรเรเดน  ผลการวิจัยพบวา  

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน  มีจุดรวมคลายคลึงกัน   

3  ประการ  คือ  1)  การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  2)  การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา  และ  3)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดรับกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี  องคประกอบที่มผีลตอระบบการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซยีนท่ีสงผลทําให

ระบบการศึกษามีความแตกตางกัน  คือ  การเคยเปนประเทศในอาณานิคมของตางชาติ  ศาสนา 

ประจําชาติ  จํานวนประชากร  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (GDP)  และอันดับอัตราเฉลี่ยการรู

หนังสือของประชากร  ประเทศในประชาคมอาเซียนสวนใหญมีระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  โดยคิดเปนรอยละ  60  ของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งหมด  ซึ่งประเทศ 

ที่มีระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะกําหนดนโยบายการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาที่เนนในเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาและการปฏิรูปโครงสราง 

และการบริหารจัดการการศกึษา  สวนประเทศที่มีระบอบการปกครองในระบอบอ่ืน ๆ  จะเนน 

การกําหนดในเรื่องความเสมอภาคการขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  และสภาพทางภูมิศาสตร  

สังคม  และวัฒนธรรม  จาํนวนประชากร  และสภาพการณทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคม

อาเซียนมีความแตกตางกัน  สงผลใหนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษามีความแตกตางกัน  

ประชากรสวนใหญประกอบอาชพีทางดานการเกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  ประชากร

ยังมีความยากจน  ประเทศในประชาคมอาเซียนสวนใหญไดรับอิทธิพลการปกครองที่เคยเปนอาณานิคม 

ของชาติตะวันตก  ยังมีรูปแบบวัฒนธรรมความเปนอยูท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  สงผลให 

การกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังคงยึดติดแบบอยางตามรูปแบบประเทศตะวันตก  

เชน  ระบบการศกึษา  การรวมศนูยอํานาจทางการศึกษาอยูที่สวนกลาง  และหลักอุดมการณแหงชาติ 

  อรวรรณ  สีลวานิช  (2554  :  37 - 40)  ไดศกึษาความพรอมของนักศึกษาคณะสังคม 

สงเคราะหศาสตรกับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบและประเมิน 

ระดับความรูของนักศึกษา  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  เก่ียวกับการขอมูลพื้นฐานอาเซียน   

ศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรตอการเขาสูตลาดแรงงาน 

ของประชาคมอาเซยีน  เพื่อสนองแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมความรูใหแกนักศึกษาของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร  โดยศึกษาจากเอกสาร  คนควา  รวบรวมขอมูล  แนวคิดทฤษฎี  ผลงานวิจัย 

และสารนพินธที่เกี่ยวของ  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

โดยใชสถิติในการวิเคราะห  ไดแก  การแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS  ผลการศกึษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม 



 122 

สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20  ป  มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร  และมีผลการเรียน 

เฉลี่ยระหวาง  2.51 - 3.00  ซึ่งผลการศึกษาชีว้านักศกึษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรยังไมทราบ 

เก่ียวกับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี  จากการสาํรวจของกรมจัดหางานโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน   

เรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน  :  ศึกษาเฉพาะกรณี 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  จํานวน  736  คน  ปรากฏวากลุมตัวอยาง 

สวนใหญ  หรือรอยละ  99.46  ยังไมทราบเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน   

มีเพียงรอยละ  0.54  เทานั้นที่มีความรู  ความเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจท่ีไดจากการศึกษา 

ในครั้งนี้  (ASEAN  LABOUR)  สําหรับการเตรียมตัวของนักเรยีน  นักศึกษาที่สามารถทาํได  คือ   

การใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร  และการทํางาน  รวมทั้งความรูดานวิชาการในแขนงตาง ๆ   

และสําหรับวิชาหลักที่ไดมีการตัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน  7  สาขา  คือ  วิศวกรรม  การสาํรวจ   

สถาปตย  แพทย  พยาบาล  และนกับัญชี  เปนสาขาที่ตองมีพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

มากอน  สวนสาขาอื่น ๆ  น้ันอยูระหวางการพิจารณา  ดังน้ัน  นกัเรียน  นักศึกษา  ควรใหความสนใจ 

และวางพื้นฐานของตนเองใหดี  มีความพรอม  ท่ีจะหางานทํา  ภายหลังสําเรจ็การศึกษาแลว   

เพราะไมเพียงแตทํางานในประเทศเทานั้น  ยังสามารถหางานทําในตางประเทศไดอีกดวย 

   1.  การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของนักศึกษาตามสวนของคําถาม 

จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับตวัของนักศึกษาและการเตรยีมความพรอม  5  ดาน  คือ

การเปลี่ยนแปลงของระบบงาน  ระเบียบในการทํางาน  รายได  ความหลากหลายของแรงงานอพยพ

และการเตรียมความพรอมของนักศึกษา  พบวา  ในดานการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 

   2.  การเปลี่ยนแปลงของระบบงาน  นักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดวยวา 

สามารถเรยีนรูและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได  เชน  การตรงตอเวลา  การมีความรับผิดชอบ   

และการมีความเคารพ  สามารถยอมรับคําติเตียน  การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจแหงอาเซียน 

ใหมีความเสรีในการเคลื่อนยายแรงงาน  และการใชมาตรฐานสากลเพื่อใชเปนตัววัดระดบัความรู 

ความสามารถของแรงงานคิดเปนรอยละ  71.4  และเห็นดวยปานกลางวาตนเองจะสามารถทํางาน 

ไดโดยอิสระ  ไมตองมีหัวหนามาควบคุม  คิดเปนรอยละ  46.0 

   3.  ระเบียบในการทํางาน  นักศึกษากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 

ดานระเบียบในการทาํงานอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยดานเวลาทํางานในระดับมากทุกดาน  คือ   

ดานการสรางนิสัยแรงงานใหเปนคนตรงตอเวลามีความจาํเปนในการทํางาน  ดานสามารถปรับตวั 

ใหเปนผูเปดกวางและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางานเนื่องจากมีผูรวมงานเปนชาติ

อาเซียนดานการทํางานที่มีผูรวมงานเปนชาติสมาชิกอาเซียนนั้นทําใหระเบียบการทํางานควรมี 

การยืดหยุนและดานการลดระยะเวลาทํางานลงเพ่ือเพิ่มจํานวนคนทํางานใหมากขึ้น 

   4.  รายได  คาเฉลี่ยรวมของนักศึกษากลุมตัวอยางเห็นดวยดานรายไดในระดับมาก 

โดยคาเฉลี่ยดานรายไดระดับมาก  คือ  ดานไดรับความรูเก่ียวกับกับขยายตัวขอตลาดแรงงาน 
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ดานการเปดตลาดเสรีดานแรงงาน  เพราะจะไดรับสากล  ดานการเปดตลาดเสรีดานแรงงานและไดรับ

คาจางในระดับเดยีวกันกับทุนเชื้อชาติ  เมื่ออยูในระดับหนาที่เดียวกัน  ถึงแมจะตองลดระดับเงินเดือนลง

และดานควรเพิ่มความรูความสามารถใหแกตนเอง  เชน  ความรูภาษาที่สาม  และคาเฉลีย่รวมดานรายได

ระดับปานกลาง  คือ  ดานการปรับระดับคาจางเงินเดือนของแรงงานทักษะใหอยูในระดับสากล   

และดานการเก็บภาษีในระดับสากล  (สูงข้ึนตามเกณฑรัฐสวัสดิการ) 

   5.  ความหลากหลายของแรงงานอพยพ  กลุมตัวอยางมีความคดิเห็นเรื่อง 

ความหลากหลายของแรงงานที่จะอพยพเขาประเทศในระดับ  โดยความหากหลายของแรงงาน 

ที่จะอพยพเขาประเทศดานความหลากหลายของแรงงาน  จะทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถ 

ของแรงงานมากขึ้น  ดานการปรับตัว  ใหเขากับผูรวมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ภาษา   

และดานวัฒนธรรม  และผูรวมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ภาษา  และวัฒนธรรม 

เปนอุปสรรคในการทํางานกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก  รวมทั้งกลุมตัวอยางมีความเห็นในระดับ

ปานกลาง 

   6.  การเตรียมความพรอมของนักศึกษา  กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยรวมดานการเตรียม 

ความพรอมของนักศึกษาในระดับปานกลางโดยมคีาเฉลี่ยดานการเตรียมพรอมของนักศึกษาระดับมาก 

คือ  ดานการเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ  ใหมีความเชี่ยวชาญการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น   

และโดยมีคาเฉลี่ยดานการเตรยีมพรอมของนักศึกษาระดับปานกลาง  คือ  ดานการเขารับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาทักษะใหมีความเชียวชาญทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น  ดานการเขารับการฝกอบ

รบเพื่อพัฒนาความรูเก่ียวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีความจําเปนอยางมาก 

และดานการเตรียมความพรอมที่จะเขาแขงขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนระดับอาเซยีนโดยจาก

ทัศนะเก่ียวกับความตระหนักและการเตรียมความพรอม  สามารถสรปุไดวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยรวม 

ของขอมูลสรุปทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัวและการเตรียมความพรอมของนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร

โดยมีคาเฉลี่ยระดับมากเกือบทุกดาน  คือ  ดานความเปลี่ยนแปลงของระบบงานดานเวลาทํางาน   

ดานรายได  และดานความหลากหลายของแรงงานท่ีจะอพยพเขาประเทศและมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง  

ดานการเตรียมพรอมของนักศึกษา 

  เอกราช  อะมะวัลย  (2554  :  75 - 76)  ไดศึกษาการพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน

ชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

ในป  2558  เปนการวิจัยเชิงคณุภาพ  (Qualitative  Research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสาํคัญ 

ในการพัฒนาโรงเรียนชางฝมอืทหารและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ.  2558  

จากพัฒนาการศึกษาที่มุงสูความเปนประชาคมอาเซียนมีแนวทาง  คือ  ดานการพัฒนาองคความรู 

การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความรวมมือของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอม 

ดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป  2558  ซึ่งมีปจจัยสําคญัท่ีสงผลตอการพัฒนา 
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การศึกษาตอการเขาเปนประชาคมอาเซียนประกอบดวย  ปจจัยดานความเขาใจ  ปจจัยดานศักยภาพ

บุคลากร  ปจจัยดานคุณภาพมาตรฐาน  และปจจัยดานการเปดเสรกีารศกึษา  ในดานปจจัย 

ดานความเขาใจเปนการสรางความตระหนักและการเตรียมความพรอม  เพ่ือการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียน  ปจจัยดานศักยภาพบุคลากร  เปนการพัฒนาทักษะและความชํานาญท่ีเหมาะสมของบุคลากร

โรงเรยีนชางฝมือทหารในการเปนประชาคมอาเซียน  ปจจัยดานคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อสราง 

ความยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการและทักษะในฝมือรวมกันในอาเซียน  ปจจัยดานการเปดเสรี

การศึกษาเปนการสรางความรวมมือดานการศึกษา  การพฒันาความสามารถ  ประสบการณ 

ในสาขาวิชาชพีสาํคญัตาง ๆ  รวมกันเพื่อรองรับการเปดเสรกีารศึกษา  ควบคูกับการเปดเสรี 

ดานการเคลื่อนยายแรงงานจากปจจัยดังกลาวเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

ของโรงเรียนชางฝมือทหารพบวามีขอเสนอแนะตอการพัฒนาการศกึษา  ในการพัฒนาบุคลากร 

ของโรงเรียนชางฝมือทหารทั้งผูบริหาร  ครู  อาจารย  นักเรียนและสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา

เตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางสมบูรณ  ดังน้ี  ประการแรกในดานการพัฒนา 

องคความรู  เปนความสําคัญลําดับแรกในการสรางความเขาใจและความตระหนกัเก่ียวกับ 

เรื่องการรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีนจากการสัมภาษณ  ผูใหขอมูลสาํคัญของโรงเรยีนชางฝมือทหาร  

บุคลากรผูบริหาร  ครู  อาจารย  นักเรียนมีความเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวาจะตองสราง

ความรูความเขาใจเสียกอนเพือ่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 

ใหเหมาะสม  ผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนชางฝมือทหารเปนโรงเรยีนในระบบการทํางานของขาราชการทหาร 

ที่ถูกปลูกฝงดานการมีระเบียบวินัยการเคารพอาวโุส  เคารพผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและตามสายงาน  

ผูบรหิารสถานศึกษา  คือ  ผูบัญชาการโรงเรียน  เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรยีนจะตองมีความเขาใจ

อยางถองแทเพราะเปนผูมีบทบาทสาํคัญตอการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา  การปฏิรูป

การศึกษา  ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบ  เปนการเปลี่ยนวัฒนธรรมของความเช่ือ  ความคิด   

และการกระทําท่ีตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายและอาศัย  ภาวะการเปนผูนาํผลักดัน 

การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือท้ังดานนโยบาย 

และงบประมาณอยางเพียงพอ  ประการที่สองในดานการพัฒนาบุคลากรที่ตองปลูกฝงจิตสํานึกตอวิชาชีพ

และสงเสริมความเจริญกาวหนาของครู  อาจารย  ใหเทาทัน  ไดมาตรฐานสากล  จากการสัมภาษณ   

ผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นสอดคลองกันถึงการปรับปรงุพัฒนาศักยภาพของครู  อาจารย 

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูความเปนมาตรฐาน  ควรไดรบัการสงเสริมเพิ่มเติมความรูตลอดเวลา   

ผูวิจัยเห็นวาการสรางแรงบันดาลใจกําลังใจและการไดรับการตอบแทนในความเจริญกาวหนาจากผลงาน

ทางวิชาการและการประเมินเชิงประจักษ  จะเปนแรงกระตุนที่สําคัญตอการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสราง

มาตรฐานความเปนครูอาจารยใหไดในระดับสากล  ประการที่สามในดานการพัฒนาความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาตาง ๆ  ทั้งในประเทศและในอาเซียนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความสามารถ 

และประสบการณรวมกันผูวิจยัเห็นวาการสรางความเขมแข็งของโรงเรียนชางฝมือทหารเพื่อการกาวสู 
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ประชาคมอาเซียนมีความจําเปนตอการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาโดยรวม  เชน   

การพัฒนาอาจหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ใหมีคุณภาพระดับสากล  การพัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

ชางฝมือทหารทั้งผูบริหาร  ครู  อาจารย  นักเรียน  และสถานศกึษาใหไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม

กาวสูประชาคมอาเซยีนจะตองมีการพัฒนาในลักษณะของการเขาสูความเปนพลเมอืงอาเซยีน  (ASEAN  

Population)  คือ  การอยูรวมกันอยางสันติสุข  ความเอ้ืออาทรในประชาคมอาเซียน 

  เปรื่อง  กิจรัตนภร  (2554)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการเขารวมประชาคมอาเซยีน  ป  พ.ศ.  2558  เกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีสัมพันธกับตางประเทศ  ความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏตอการเขารวมประชาคมอาเซียน  พ.ศ.  2558  การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ปญหาอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสูประชาคมอาเซียน  พรอมวิธีการแกปญหา  ขอเสนอแนะจากประสบการณการเตรียม 

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีกลุมเปาหมาย  ไดแก  มหาวิทยาลยัราชภัฏ  40  แหง  วิธีการ

รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการสัมภาษณผูเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ศึกษา

ขอมูลเอกสารและผลการประชุมท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

   ดานสถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเก่ียวกับการจัดการศึกษาที่สัมพันธ 

กับตางประเทศประกอบดวยหลักสูตรตาง ๆ  ที่เปดใหนักศึกษาชาวตางชาติเรียนมีปริญญาบัณฑิต   

3  สาขาวิชา  ปริญญาตรี  8  หลักสูตร  53  สาขาวิชา  ปริญญาโท  4  หลักสูตร  8  สาขาวิชา 

ปริญญาเอก  1  หลักสูตร  มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศ  21  ประเทศ  172  โครงการ   

(อาเซียน  43  โครงการ)  การสื่อสารภาษาตางประเทศมีอาจารยที่สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได

จํานวนทั้งสิ้น  7,358  คน  คิดเปนรอยละ  61.84  ของจํานวนอาจารยทั้งหมดภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียนท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสื่อสารไดมีภาษาลาว  เวียดนาม  พมา  มลายู  

ฟลิปปนส  และอินโดนีเซีย  ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่อาจารยสวนใหญสามารถสื่อสารได  รองลงมา

ไดแก  ภาษาลาว  จีน  และญีปุ่น  ภาษาอื่นๆ  ที่อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถสื่อสารได  คือ  

ฝรั่งเศส  เยอรมัน  เกาหลี  รัสเซยี  นอรวิเจียน  อิตาลี  และสเปนมีนักศึกษาประเทศอาเซียน   

628  คน  เวียดนาม  397  คน  กัมพูชา  76  คน  ฟลิปปนส  4  คน  สงิคโปร  1  คน  พมา   

58  คน  ลาว  92  คน  นักศึกษาตางประเทศท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญเปนนกัศึกษา 

จากประเทศจีน  (2,339  คน) 

   ดานความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเขารวมประชาคม 

อาเซียน  พ.ศ.  2558  ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นดวยกับเรื่องการเตรยีมการดานภาษา 

และวัฒนธรรมรวมท้ังองคความรูที่เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหอาจารยและนักศึกษา   



 126 

การพัฒนาบุคลากรโดยฝกอบรมภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสารการสรางความเขมแข็ง  

และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ  การเตรยีมความพรอมดานตาง ๆ  ทั้งการพัฒนา

หลักสูตร  การประชมุเพื่อสรางเครอืขายและผนึกกาลงัทางวิชาการและอื่น ๆ  การพัฒนาบุคลากร   

ทั้งอาจารยและนักศกึษาการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของอาเซียนสูสากลและในระดบัโลก  รวมท้ัง

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งเปนสิ่งท่ีดีตอภาพเศรษฐกิจ

โดยรวม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  

ในประเทศอาเชี่ยน/ภูมิภาค 

   ดานการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการรองรบัการเขาสูประชาคม

อาเซียนจัดทําวีดิทัศนแนะนําอาเซียนแจกจายใหสมาคมชาวราชภัฎ  นําขอมูลจากการสํารวจ 

ผลการเตรียมความพรอมในชวงเวลาที่ผานมามาใชแลกเปลีย่นเรียนรู  เพื่อปรบัปรุงและพัฒนา   

พรอมทั้งรวมกันแกปญหา  จัดทําโครงการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยที่จบการศกึษาระดับ 

ปริญญาเอกในประเทศไทย  เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป  พ.ศ.  2558  รวมกับ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ  ดวยการอบรมระยะสั้น  เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา  วิจัย  การจัดการเรียน

การสอนและประสบการณดานตางประเทศ  จัดใหอธิการบดแีละผูบริหารไดทําวิจัย  และเรียนรู 

การเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศตาง ๆ  กับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  

แลกเปลี่ยนเรียนรู  เจรจาความรวมมอืในการทํางานรวมกันระหวางผูนาํทางการศึกษา  และผูบริหาร

มหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซยีน  เตรียมการนําผลการวิจัย  การศกึษาดูงาน  และผลการเจรจา

ความรวมมือไปสูการปฏิบัติโดยใชกระบวนการเครือขายที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎแตละแหงเตรียมความพรอม  สรุป  5  เรื่องสําคัญ  คือ  การพัฒนา 

ดานสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่  การพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรยีนการสอน  การพัฒนาบุคลากร   

(ผูบริหารอาจารย  เจาหนาที)่  การพัฒนานักศึกษา  และการพัฒนาศูนย  หนวยงานใหบริการ 

ดานภาษา 

   ดานปญหาอุปสรรคในการเตรียมความพรอมที่พบระหวางการเตรยีมความพรอม 

ที่ผานมางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย

อาจารยชาวตางประเทศไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ผูบรหิาร  อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา 

มีโอกาสใชภาษาตางประเทศส่ือสารนอย  ประชาคมของมหาวิทยาลัยยังไมมีความคุนเคยกับการดําเนิน

กิจกรรมรวมกับตางประเทศ  การขาดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาของประเทศอาเซียน 

ผูมีความรูความสามารถในบรบิทของอาเซียนมีจํานวนไมมากการแกปญหาที่ไดดําเนินการผานมา 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อใหคณาจารยไดกูยืมเปนทุนศึกษาตอ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ  เพ่ิมมากขึ้น  การจัดอบรมทางภาษา  การสงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการ 

ความรวมมือระหวางประเทศ  การศึกษาดูงานตางประเทศ  การจัดใหผูบริหาร  พนกังาน  นักศึกษา 

ทํากิจกรรมรวมกับสถาบันการศึกษา/ศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศเพื่อนบาน  เปนตน 
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   ดานขอเสนอแนะจากประสบการณของมหาวิทยาลัยราชภัฎควรเพิ่มการสอน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  และสรางเครือขายการพัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

ควรมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร  นักศึกษาและทรัพยากร  ควรมีกระบวนการพัฒนา 

และจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง  และสรางครือขายเพ่ือระดมสรรพกําลังความรวมมือ 

ในการพัฒนาที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  ควรรวมลงขันเงินวิจัยและจัดทาวิจัยรวมกันระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 

ควรศึกษาดูงาน  และประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายตางๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูทํางานรวมกัน

ในโครงการตางๆ   

  สุบิน  ยุระรัช  และคณะ  (2554  :  1-12)  ไดศึกษาความพรอมในการพัฒนาบัณฑิต 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

โดยใชวิธีวิจัยแบบผสม  เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ  โดยมวีัตถุประสงคการวิจัย   

3  ขอ  คือ  1)  เพื่อสํารวจอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง   

2)  เพื่อสํารวจความพรอมของสถาบันเอกชนในประเทศไทยในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดเสรี

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ  3)  เพื่อวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาบัณฑิต 

และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหตอบสนองตอการเปดเสรี 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลุมตัวอยางที่ใช  คือ  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  55  แหง   

ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  68  แหง  (รอยละ  80.88)  มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ  คือ  

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน  55  คน  และผูแทนสถานทูตในประเทศกลุมอาเซียน  จํานวน  

5  คน  จาก  5  ประเทศ  เครื่องมือวิจัยมี  3  ประเภท  ไดแก  1)  แบบบันทึกการสังเคราะหเอกสาร   

2)  แบบสัมภาษณเชิงลึก  และ  3)  แบบสอบถาม  โดยมีระยะเวลาการดําเนินการวิจัย  9  เดือน   

คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถ่ี  

รอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  1)  อาชีพที่ประชาคม

อาเซียนคาดหวัง  มีจํานวน  16  สาขาอาชีพ  ไดแก  แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  นักสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ  ผูเชี่ยวชาญดานการประมง  นักเทคโนโลยีการอาหาร  วิศวกร  สถาปนิก   

ผูประกอบอาชีพดานการบริการทองเท่ียว  มัคคุเทศก  พนักงานโรงแรม/รานอาหาร/นักบัญชี/นักธุรกิจ/

นักลงทุน/เจาของกิจการ  นักกฎหมาย  ทนายความ  และนักสิทธิมนุษยชน  สวนคุณลกัษณะ 

ของบัณฑิตที่ประชาคมอาเซียนคาดหวัง  มีจํานวน  3  ดาน  26  คุณลักษณะ  ไดแก  ดานพุทธพิสัย   

12  คุณลักษณะ  ดานจิตพิสยั  จํานวน  8  คุณลักษณะ  ดานทักษะพิสัย  จํานวน  6  คุณลักษณะ   

2)  สถาบันอุดมการณศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยมีความพรอมรอยละ  49.48  ในการพัฒนาบัณฑิต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ไดแก  1)  ดานอาชีพ  มีความพรอมรอยละ  30.91  2)  ดานคุณลักษณะ

ของบัณฑิตมีความพรอมรอยละ  64.34  จําแนกเปนดานพุทธพิสัย  รอยละ  61.82  ดานจิตพิสัย   

รอยละ  58.86  ดานทักษะพิสัย  รอยละ  76.67  และ  3)  ดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ 
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บัณฑิตมีความพรอมรอยละ  53.20  จําแนกเปนดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรอยละ  59.40   

ดานหลักสูตร  รอยละ  54.60  ดานการเรียนการสอน  รอยละ  52.60  ดานอาจารยและบุคลากร  

รอยละ  51.80  และดานการแนะแนวอาชีพและการทํางานในกลุมประเทศอาเซียน  รอยละ  48   

3)  ความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  มี  3  ดาน  โดยเรียงอันดับความสาํคัญ 

จากมากไปหานอย  ไดแก  1)  ความตองการจําเปนดานอาชีพ  2)  ความตองการจําเปนดานกิจกรรม

การผลิตและพัฒนาคุณภาพบณัฑิต  และ  3)  ความตองการจําเปนดานคุณลักษณะของบัณฑิต  

คณะผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและพัฒนา

บัณฑิตใหตอบสนองตอการเปดเสรขีองประชาคมอาเซียน  มีจํานวน  9  ขอ  คือ  1)  เปดหลักสูตรใหม

ในระดับปริญญาตรี  จํานวน  16  สาขาที่ประชาคมอาเซียนตองการ  2)  กําหนดเปาหมายในการผลิต

บัณฑิตใหไดครบทุกสาขาอาชพีที่ประชาคมอาเซียนตองการ  โดยในระยะแรกควรใหความสําคัญ 

กับวิชาชพีที่มีความจําเปนมากที่สุดกอน  3)  การกําหนดคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 

ของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรนําคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคมอาเซียนคาดหวัง

พิจารณารวมดวย  4)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่เปนความตองการจําเปนมากท่ีสุดกอนคือ  ดานจิตพิสัย  ดานพุทธพิสัย  และดานทกัษะพิสัย

ตามลาํดับ  5)  จัดทําหรือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไดทันทีใหสอดคลองกับความตองการ 

ของประชาคมอาเซียน  6)  ปรับนโยบายดานการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน  

โดยเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาใหบัณฑิตไดไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนอาเซียน + 3   

อาเซียน + 6  ใหมากข้ึน  7)  ควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

การผลิตและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนใหมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ความจําเปนตองการอันดับแรกในแตละดาน  เชน  การแนะแนวอาชีพและการทาํงานตางประเทศ   

จัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการประกอบอาชีพ 

ในประเทศกลุมอาเซียน  8)  ในระยะเริ่มแรก  พ.ศ.  2555 - 2556  ควรดําเนินการเรงดวนกอน  เชน  

การใหขอมูลนักศึกษาเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพแหงอาเซียน   

การใหขอมูลเก่ียวกับการฝกอบรม  หรือการฝกงานในระดับอุดมศึกษา  องคกรหรือหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน  และ  9)  ควรติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสงเสริม 

ใหมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ยังไมไดดําเนินการใหครบถวน  เชน  

การเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศ 

กลุมอาเซียน  (Credit  Transfer)  การจัดใหมีการทดสอบความสามารถพื้นฐานที่จําเปนของอาเซียน

กอนสําเร็จการศกึษา  (Exit  Exam)  ไดแก  การใชภาษาอังกฤษ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัด

ใหมีโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน  หรือรวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุมอาเซียน 
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  นันทนา  คชเสนี  (2554  :  101)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมการผลิตกําลังคน 

สูการเปนประชาคมอาเซียนและทัศนคติและการตระหนักรูเก่ียวกับอาเซยีน  โดยสํารวจจากจํานวน

นักศึกษา  21,701  คน  จากมหาวิทยาลัยชั้นนาํในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  10  ระบุวาประเทศไทย

มีความรูเก่ียวกับอาเซียนอยูอันดับสุดทาย  แสดงใหเห็นวามีความจําเปนเรงดวนท่ีตองการเรง 

ใหการศึกษาคนของเรา  เพื่อเตรียมความพรอมในป  2558  ที่ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซยีน  

ในป  2558  จะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีใน  7  สาขาอาชพี  คือ  ไดแก  วิศวกรรม  พยาบาล  

สถาปตยกรรม  การสาํรวจ  แพทย  ทันตแพทย  และนักบัญชี  หากไมไดเตรียมความพรอม 

ใหแกบัณฑิตไทย  เกรงวาอาจจะไมสามารถแขงขันได  หมายความวาโอกาสในการทาํงานใน  7  อาชีพ  

ก็จะมีคูแขงเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน  จึงจําเปนที่สถาบันการศึกษาตางๆ  จะตองพัฒนาบคุลากร 

และบัณฑิตเพื่อการนี้ 

  ปาจารีย  รจุิแสวง  (2555  :  25 - 27)  ไดศึกษาการเตรียมตัวดานการศกึษาเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน  :  กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จากการศกึษา

ปจจัยที่สงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยจาํแนกตามปจจัย 

ดานทัศนะคตสิวนบุคคลพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  และปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคลท่ีสงผล 

ตอการเตรียมตัวดานการศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  นําความรูเพื่อเตรียมตัวเพื่อเขาสู  AEC   

เพิ่มชองทางและเพิ่มโอกาสในการทํางาน  รองลงมา  คือ  เพ่ือชวยในการตัดสินใจในการเลือก 

ทางดานการศึกษาตาง  ๆ  มากขึ้น  และสามารถนาํความรูที่เตรยีมตัวเพื่อเขาสูการศกึษาเพื่อเขา  AEC  

เปนตัวชวยในการตัดสินใจในเรื่องการศกึษาตอ  สวนปจจัยดานสังคมพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  

โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  คณะมีการใหขอมูลดาน  AEC  มาก  สงผลใหเกิดความสนใจ 

ดานการเตรียมตัวเขาสูการศึกษาเพื่อเขาสู  AEC  รองลงมา  คือ  สื่อสารธารณะมีการเสนอขาวมากขึ้น

สงผลตอการเตรียมตัวเขาสูการศึกษาเพื่อเขาสู  AEC  และมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการเขาสู  

AEC  ระดับการเตรียมตัวโดยรวมดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป  2558   

ซึ่งเหลือเวลาอีกไมนาน  นักศึกษาควรจะมีความกระตือรือรนหรือความสนใจที่จะเขาสูประชาคม

อาเซียนใหมากที่สุด  เพื่อความกาวหนาทางการศึกษาของตนเอง  และพัฒนาระดบัการศกึษา 

ของประเทศไทยใหมีศักยภาพสูงข้ึนเพื่อแขงขันกับนานาประเทศในอาเซียน  โดยจะตองมีการสนบัสนุน  

การเตรียมตัวและมีกิจกรรมตาง  ๆ  มาสงเสริมและกระตุนจากคณะที่ศกึษาและจากมหาวิทยาลัย 

  ศรีวิการ  เมฆธวัธชัยกุล  (2555  :  เว็บไซต)  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาของประเทศ 

ในอาเซียน  ดังน้ี 

   ประเทศสิงคโปร  กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาสังคม   

แหงการเรยีนรู  เพื่อกาวสูการเปนผูนาแหงอาเซียนดานศูนยกลางการศกึษาระดับมาตรฐานโลก   

มีเปาหมายใหนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศตางๆ  เขาศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา 

ถึงระดับอุดมศึกษาจํานวนประมาณ  66,000  คน  ภายในป  ค.ศ.  2555 
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   ประเทศฟลิปปนสใหความสําคญัตอการลงทุนทางการศึกษา  สนับสนุน  การศกึษา 

ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ  สงเสรมิความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  การสรางทักษะความเชี่ยวชาญ 

ทางคณิตศาสตร  และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการฝกอบรม 

ดานเทคนิคและวิชาชีพ 

   ประเทศมาเลเซีย  เนนการพฒันาระบบการศกึษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  เปดโอกาสในการพัฒนาความสามารถพิเศษ 

ของแตละบุคคล  เนนการผลิตกาลังคนใหมีความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี  มีทักษะการคดิ 

   ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ปรับระบบการศึกษา  ภายใตนโยบาย  SPN21 

(National  System  of  Education  for  21  Century)  ใหความสําคัญตอการลงทุนการศึกษา 

และการพัฒนาดานโครงสราง  ICT  เพื่อสรางคนใหมีความรูและมีทักษะฝมือ 

   ประเทศอินโดนีเซยี  จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานอยางมีคณุภาพ  เนนการพัฒนา 

ความเปนมืออาชีพของบุคลากรการศึกษา  การพัฒนาครู  สถาบันการศึกษา  การเสริมสรางศักยภาพ 

ผูบรหิารโรงเรียน 

   สปป.  ลาว  ใหความสําคัญกับการเปนประชาคมอาเซียนมีการจัดตั้งศูนยอาเซียน 

ศึกษาในทกุแขวง 

   กัมพูชา  มีการพัฒนาการศึกษาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

มีการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูสากล 

   เวียดนามใหความสําคญัตอการพัฒนาคน  และการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

   ประเทศไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี11  เนนการเตรียม 

และปรับตัวสูบริบทโลกและภูมิภาค  สรางความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจและสังคม   

   โดยในสวนของอาเซียน  เนนการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดวยการพัฒนาบุคลากร  และเสรมิสรางสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐาน  การสรางความพรอม 

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ไดระบไุวโดยละเอียดในยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยง 

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค  ความวา  “สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

โดยผลักดันใหไทยมีบทบาทนาที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งจะตองมีการตรียมการ  ไดแก  “เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศกึษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนการยกระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะ 

ดานภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมของแรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซยีนโดยไทย 

มีบทบาทนาในอาเซียนรวมกับประเทศอ่ืนท่ีมีศักยภาพ”  ซึ่งสอดคลองตอการศึกษาของขาพเจา  คอื   
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ในกลุมสมาชิกอาเซียนทั้ง  10  ประเทศตางใหความสําคัญตอการการเตรียมความพรอมดานการศึกษา

เปนอันดับหนึ่งเพราะถือวาการศกึษาเปนรากฐานของความเจริญ 

  ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค  (2555  :  เว็บไซต)  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทาํแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการภายใน  ป  2555 - 2558  เพื่อรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน  ดังนี ้

   1.  การใหความสําคัญกับการศึกษา  โดยรณรงคใหประชากรทุกคนอานออกเขียนได  

ลดอัตราการไมรูหนังสือ  เปดโอกาสอยางเทาเทียม  ซึ่งขณะนี้  ประเทศไทยอยูในลําดับที่  4   

ในกลุมประเทศอาเซียน  ท่ีมีอัตราประชากรรูหนังสือรอยละ  93.5  และมีเพียงรอยละ  6.5 

ของประชากรวัยเรียนท่ีไมรูหนังสือโดยกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมใหมีการเรียนการสอนทางไกล 

การศึกษานอกระบบการเรียนจากศูนยการเรียนชุมชน  (Community  Learning  Centres-CLCs) 

ทั้งนี้  ประเทศไทยไดรับการยอมรบัจากกลุมประเทศเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

ผาน  CLCs  รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับศูนยการเรียนชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนดวย  

นอกจากนี้  ประเทศไทยไดใหความสาํคัญกับการจัดทาหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน  (ASEAN  

Curriculum)  สาหรับชวงชั้นที่  1  (ป.1 - ป.6)  ชวงชั้นที ่ 2  (ม.1 - ม.3)  และชวงชั้นท่ี  3   

(ม.4 - ม.6)  โดยกําหนดใน  7  สาขาวิชา  ไดแก  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ประวัติศาสตร  พลศึกษา  

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยศึกษา  ศิลปะ  และอัตลักษณของแตละประเทศในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน  ทั้งนี้  ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค  เพื่อจัดทํา

รายละเอียดหลักสูตรอาเซียนในเดือนกันยายน  2555 

   2.  การลงทุนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย  โดยสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียน  การพัฒนาครซูึ่งเปนปจจัยหลกัในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งประเทศไทยมีเครอืขายความรวมมือดานการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  รวมทั้ง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

ใหเอื้อตอการเรียนการสอน 

   3.  การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม  โดยเรงพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาเพื่อรองรบัการพัฒนาดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ  พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อเปนกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากาลังคนท่ีตรงตามความตองการ 

ของตลาดแรงงาน  และสรางความเปนหุนสวนในการจัดการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา  

ภาคเอกชนและสถาบันเฉพาะทาง 

   4.  การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 

อิเล็กทรอนิกส  ที่เหมาะสมกับการเรียนรูในสาระวิชาและระดับชั้นตางๆ  ท้ังในรูปแบบ  On-line 

และ/หรือ  Off-line  กําหนดสมรรถนะผูเรียนในดาน  ICT  ในแตละระดับการศึกษา  พัฒนายกระดบั

สถาบันการศึกษาใหมีความสามารถเฉพาะทางดาน  ICT  เพื่อผลิตบุคลากรดาน  ICT  ใหมีทักษะ 
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ความเชี่ยวชาญสูง  สรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในการเขาฝกอบรม  และสอบมาตรฐาน

วิชาชีพดาน  ICT  ที่มีการกําหนดไวในระดับสากล  พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 

องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ  อยางตอเนื่อง 

   5.  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต 

โดยสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย  นักวิทยาศาสตรและบุคลากรทางดาน 

วิชาชีพทางดานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

รวมทั้งสรางเครือขายการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาซึ่งสอดคลองกับการศึกษา 

ของขาพเจา  คือ  ใหความสําคัญในการพัฒนาใน  5  ดาน  ไดแก  การใหความสําคัญกับการศึกษา  

การลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม  การสงเสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต  ซึ่งท้ังหมด

คือกระบวนการที่จะเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

  บรรจบ  ภิรมยคาํ  และคณะ  (2556  :  67 - 77)  ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปด 

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพื่อ  1)  ศึกษาการเปดปดภาคเรียนในกลุมประเทศอาเซียนและในภูมิภาคตาง ๆ  2)  วิเคราะห 

ขอดี - ขอเสีย  ปญหา - อุปสรรค  และผลกระทบที่เกิดข้ึน  และ  3)  ศึกษาการเตรียมความพรอม  

ความสนใจ  และขอเสนอแนะจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร  การสาํรวจความคิดเห็น  และการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ  ไดแก  ผูบริหาร  

นักวิชาการ  ผูปกครอง  นักเรียน  และผูใชบัณฑิต  วิเคราะหขอมลูโดยใชคาความถ่ี  คารอยละ   

และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา  1)  การเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศกลุมทวีป

อเมริกา  สวนใหญจะเปดภาคเรียนแรกในเดือนกันยายนและภาคเรียนท่ีสองกลางเดือนมกราคม   

ในทวีปยุโรปจะเปดเรียนแรกชากวาเล็กนอย  ขณะที่ประเทศในทวีปเอเชียและอาเซียนมีความ

หลากหลายและแตกตางกัน  2)  การเลื่อนเปดภาคเรียนมีประโยชนหรือขอดี  ไดแก  ความเปนสากล

สอดคลองกับประชาคมอาเซียน  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การแลกเปลี่ยนอาจารยหรือนกัศึกษา  

แตอาจมีขอเสียหรือปญหาอุปสรรค  ไดแก  สภาพอากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสมกับการเรยีนการสอน  

ตองใชเครื่องปรับอากาศและเสียคาไฟฟามากกวาปกติ  รวมท้ังการฝกงานหรือการฝกสอนของนิสิต

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และการวจิัยทางเกษตร  3)  สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมมี 

การเตรียมความพรอมหรือดําเนินการใด ๆ  แตบางสถาบันไดดําเนินการ  เชน  การเลื่อนเวลาการเปด

ภาคเรียนใหชาลง  การประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาไดทราบ  ขอเสนอแนะรัฐบาลควร

กําหนดเวลาในการเปดปดภาคเรียนใหสอดคลองกันท้ังระบบ  และหนวยงานที่เก่ียวของควร

ประชาสัมพันธใหกับผูปกครองและนักเรียนไดทราบ  เพื่อจะไดวางแผนการดาํเนินชีวิตใหเกิดประโยชน

มากที่สุด  จากการศึกษาผลกระทบของการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซยีนของสถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศไทย  มรีายละเอียดสําคัญ  ดังนี้  (บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ.  2556  :  ค - ญ)   
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   การเปดปดภาคเรียนของประเทศในภูมิภาคตางๆ   

    การเปดภาคเรียนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุมทวีปยุโรปและทวีป

อเมริกาจะมกีารเปดปดภาคเรียนแตกตางกันเล็กนอย  โดยมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาสวนใหญจะเปด 

ภาคเรียนแรกในเดือนกันยายนของทุกป  ขณะที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปจะเปดเรียนแรกชากวา 

ในทวีปอเมริกาเล็กนอย  โดยเปดเรียนในปลายเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม  และปดภาคเรียนแรก 

ราวกลางเดือนธันวาคม  สวนภาคเรียนท่ีสองเปดเรยีนกลางเดอืนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม 

กอนที่จะมีการเปดภาคเรียนที่สามหรือภาคเรียนฤดูรอนปลายเดือนเมษายน  ในขณะที่ประเทศ 

ออสเตรเลีย  จัดระบบการศึกษาโดยแบงออกเปน  4  ภาคเรยีน  ซึ่งภาคเรียนแรกเปดในเดือนมกราคม 

ถึงเดือนมีนาคม  ภาคเรียนที่สองเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  ภาคเรยีนท่ีสามเดือนกรกฎาคม 

ถึงเดือนกันยายน  และภาคเรียนที่สี่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ในสวนการเปดปดภาคเรยีน 

ของมหาวิทยาลัยในประเทศแถบทวีปเอเชียและอาเซียนมีความหลากหลายและแตกตางกัน  ดังนี้ 

     1.  ประเทศญี่ปุน  เปดภาคเรียนแรกในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

     2.  ประเทศจีน  ไตหวัน  เกาหลีใต  มาเลเซยี  อินโดนีเซยี  เวียดนาม   

เปดภาคเรยีนแรกในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนมกราคม 

ถึงเดือนมิถุนายน 

     3.  ประเทศกัมพูชาและลาว  เปดภาคเรียนแรกในเดือนตุลาคมถึงเดือน

มกราคม  และเปดภาคเรียนที่สองในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม 

     4.  ประเทศสิงคโปรและบรูไน  เปดภาคเรียนแรกในเดือนสิงหาคมถึงเดือน

ธันวาคม  และเปดภาคเรยีนท่ีสองในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

     5.  ประเทศเมียนรมา  เปดภาคเรียนแรกในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

     6.  ประเทศไทยและฟลิปปนส  เปดภาคเรยีนแรกในเดือนมิถุนายนถึงเดือน

ตุลาคม  และเปดภาคเรียนที่สองในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

    ในสวนของการเปดปดภาคเรียนของการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอังกฤษ  ออสเตรเลีย  ญี่ปุน  จีน  ไตหวัน  และเกาหลีใต  จะเปดปดภาคเรียนใกลเคียง

หรือตรงกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะปดเทอมประมาณ  

1 - 2  เดือนกอนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  เชนเดียวกับประเทศในกลุมอาเซียน  ไดแก  

อินโดนีเซีย  เวียดนาม  กัมพูชา  ลาว  ฟลิปปนส  และไทย  ยกเวนประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร   

และบรูไน  แตในปการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมดจะเปดเรียนในภาคแรกเดือน

สิงหาคมถึงเดือนธันวาคมและภาคเรยีนที่สองเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  ทําใหการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเปดเรียนภาคเรียนแรกเร็วกวาระดับอุดมศึกษาประมาณ  3  เดือน  และนักเรียนระดับ 
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มัธยมศึกษาปท่ี  6  ที่สําเร็จการศกึษาในเดือนมีนาคม  จะมีเวลาวางประมาณ  4  เดือน  กอนเขาศึกษา

ตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  ซึ่งประเทศตางๆ  ในกลุมอาเซียนมีการเปดปดภาคเรียน  ดังนี้ 

     1.  ประเทศมาเลเซีย  เปดภาคเรยีนแรกในเดือนมิถุนายนถึงเดอืนตุลาคม   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

     2.  ประเทศอินโดนีเซีย  เปดภาคเรียนตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน   

โดยกําหนดระยะเวลาในการเรียนประมาณ  11  เดือน  และหยุดเรียนในเดือนธันวาคม  ประมาณ   

1  เดือน 

     3.  ประเทศเวียดนาม  เปดภาคเรียนแรกในเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนกุมภาพันธถึงเดอืนมิถุนายน 

     4.  ประเทศกัมพูชา  เปดภาคเรียนแรกในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 

     5.  ประเทศลาว  เปดภาคเรียนแรกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 

     6.  ประเทศสิงคโปรและบรูไน  ไดจัดระบบการศึกษาโดยแบงออกเปน   

4  ภาคเรียน  ซึ่งภาคเรียนแรกเปดในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  ภาคเรียนท่ีสองเดือนมนีาคม 

ถึงเดือนพฤษภาคม  และเปดภาคเรียนที่สามเดอืนถึงกรกฎาคมเดือนกันยายน  และภาคเรียนท่ีสี่ 

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

     7.  ประเทศเมียนมาร  เปดภาคเรียนแรกในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม   

และเปดภาคเรียนท่ีสองในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

     8.  ประเทศฟลิปปนส  เปดภาคเรยีนตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคม   

โดยกําหนดระยะเวลาในการเรียนประมาณ  10  เดือน  และหยุดเรียนในชวงปใหมและในเดอืนเมษายน

ถึงเดือนพฤษภาคม  ประมาณ  2  เดือน 

    อยางไรก็ด ี หากพิจารณาปรมิาณของฝนที่ตกในรอบ  12  เดือนของกลุมประเทศ

อาเซียน  พบวา  ประเทศที่มีการเปดภาคเรียนตรงกับชวงเดือนที่มีปริมาณฝนตกมาก  ไดแก  ฟลิปปนส  

กัมพูชา  บรูไน  เวียดนาม  เมียนมาร  สวนประเทศท่ีปดภาคเรยีนในชวงเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมาก  

ไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  ลาว  ไทย  และหากพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ  12  เดือน  

พบวา  ในชวงเดือนเมษายนทุกประเทศในกลุมอาเซยีนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุด  ซึ่งประเทศที่มี 

การเปดภาคเรียนในชวงเดือนน้ี  ไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซยี  เวียดนามกัมพูชา  ลาว  สิงคโปร  บรูไน  

สวนประเทศที่ปดภาคเรียนในชวงเดือนนี้  ไดแก  เมียนมาร  ฟลิปปนส  และไทย 

    นอกจากนี้  การเลื่อนเปดปดภาคเรียนตามกลุมประเทศอาเซียนไมนาจะมี

ผลกระทบตอกําลังแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศไทย  โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบระหวาง 

การวางงานของผูท่ีไมเคยทํางานกับผูเคยทํางานมากอน  พบวา  ผูวางงานที่เคยทํางานมากอนมีจํานวน 
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มากกวาผูวางงานที่ไมเคยทํางานในทุกๆ  ชวงเดือน  และเปนที่นาสังเกตวาการวางงานของผูที่ไมเคย

ทํางานมากอนจะมีจํานวนมากที่สุดในเดือนเมษายน  ซึ่งนับเปนชวงท่ีสอดคลองกับมีการสําเร็จ

การศึกษาของนสิิตนักศกึษาในระดับอุดมศึกษา  และการวางงานดังกลาวจะลดลงเร่ือยๆ  ไปจนถึงสิ้นป

หรือเดือนธันวาคมซึ่งการเปดปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองกับการวางงาน 

ของแรงงานที่เขาสูตลาดแรงงานใหม  แตไมนาจะมผีลกระทบตอตลาดแรงงานในภาพรวม  เนื่องจาก

การวางงานของผูท่ีเคยทํางานมากอนมจีํานวนมากกวาแรงงานจบใหม  โดยเดือนที่มีการวางงานเฉลี่ย

ของผูที่เคยทํางานมากอนนอยที่สุด  คือ  เดือนกรกฎาคม  จํานวนผูวางงานที่เคยทํางานมากอนก็มี

จํานวนมากกวาการวางงานของผูไมเคยทํางานราว  7  หมื่นคน  นอกจากนี้แรงงานจบใหมมีการวางงาน

เฉลี่ยไมถึง  200,000  คนตอเดือน  ซึ่งจํานวนนอยกวาและสามารถชดเชยดวยแรงงานท่ีเคยทํางานแลว

ที่มีสัดสวนท่ีสูงกวาทุกๆ  เดือน 

   ขอดี - ขอเสีย  ปญหา - อุปสรรคจากการเปดปดภาคเรยีนตามประชาคมอาเซียน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

    นักวิชาการและผูบริหารสวนใหญเห็นดวยกับการเลื่อนเปดปดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา  โดยนักวิชาการเห็นดวยกับการเลื่อนเปดภาคเรียนที่  1  

รอยละ  50.8  ไมเห็นดวย  รอยละ  29.4  รูสึกเฉยๆ  รอยละ  19.8  และเห็นดวยกับการเลื่อนเปดภาค

เรียนท่ี  2  รอยละ  44.9  ไมเห็นดวย  รอยละ  36.9  และรูสึกเฉยๆ  รอยละ  18.2  ซึ่งนักวิชาการ 

ที่เห็นดวยคิดวามีประโยชนหรือขอดี  คือ  ความเปนสากลสอดคลองกับประชาคมอาเซียนมากที่สุด  

รองลงมา  คือ  มีประโยชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือการแลกเปลี่ยนอาจารยหรือนักศึกษา   

สวนนักวิชาการที่ไมเห็นดวยคิดวามีขอเสียหรือปญหาอุปสรรคในเรื่องสภาพอากาศชวงฤดูรอน 

ไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะในภาคเรยีนที่  2  ทําใหตองใชเครื่องปรับอากาศมากขึ้น

และเสียคาไฟฟามากกวาปกติในบางสถาบันยังไมมีเครื่องปรับอากาศใช  ทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิ 

ในการเรียน  รองลงมา  คือ  เดือนเมษายนตรงกับเทศกาลสงกรานตของไทยมีวันหยุดเยอะมาก  

สภาพแวดลอม  บรบิทและวิถีชีวิตแตละประเทศมีความแตกตางกัน  เดือนตุลาคมเปนชวงฤดูน้ําหลาก  

นอกจากนี้การเลื่อนเปดปดภาคเรียนที่ไมสอดคลองกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําใหปดภาคเรียน

นานเกินไป  อาจทําใหนักเรียนอานหนังสอืไมออกมากขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรยีนขนาดเลก็  แตก็จะมี

ประโยชนหรือขอดี  คือ  มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสจัดกิจกรรมรบันองใหเสรจ็สิ้นกอนเปดภาคเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระยะเวลาวางเพิ่มข้ึน  ซึ่งสามารถจัดการสอนไดเต็มตามศักยภาพ 

และปรับระบบการสอบ  O-net  หลังจากจบการศกึษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  และสราง 

ความพรอมใหกับผูเรียนกอนเขาสูระดับอุดมศึกษารวมถึงการสงเสริมใหนักเรียนหาประสบการณทํางาน

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะทางสังคมในกิจกรรมตางๆ  ที่ภาครัฐสงเสริม  เชน  การชวยเหลือบุคคล 

ที่ดอยโอกาส  การออกคายพัฒนาชุมชนเปนตน  ถาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนไปเปดในเดือน

สิงหาคมก็จะมีประโยชนกับโรงเรยีนสาธิตในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตรงกับระดับอุดมศกึษา 
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ในสวนของนักเรียนและผูปกครองสวนใหญยังไมไดรับทราบขอมูลการเปดปดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยมีนักเรียนไมทราบขอมูล  รอยละ  46.7   

ทราบขอมูล  รอยละ  38.5  ไมตอบ  รอยละ  14.8  และมีความรูสึกเฉยๆ  กับการเลื่อนเปดปด 

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา  รอยละ  66.0  ซึ่งนกัเรียนท่ีเห็นดวยกับ 

การเลื่อนเปดปดภาคเรียนดังกลาว  ระบุเหตุผลวา  มีโอกาสหารายไดเสริมชวงปดเรียน  รอยละ  2.5  

รองลงมา  คือ  ไดเปดภาคเรียนพรอมกับอาเซยีน  รอยละ  2.0  สวนนักเรียนที่ไมเห็นดวย  ระบุ 

เหตุผลวา  ปดนานเกินไป  รอยละ  2.5  รองลงมา  คือ  ทําใหการเรียนชาลง  รอยละ  2.0  

เชนเดียวกับผูปกครองสวนใหญยังไมทราบขอมูล  รอยละ  50.3  ทราบขอมูล  รอยละ  29.6  ไมตอบ  

รอยละ  20.1  และมีความรูสกึเฉยๆ  กับการเลื่อนเปดปดภาคเรยีนตามประชาคมอาเซยีน 

ของสถาบันอุดมศึกษา  รอยละ  52.3  ซึ่งผูปกครองท่ีเห็นดวยกับการเลื่อนเปดปดภาคเรียน  ระบุ

เหตุผลวา  มีโอกาสหารายไดเสริมชวงปดเรียน  รอยละ  7.0  รองลงมา  คือ  ไดเปดภาคเรียนพรอมกับ

อาเซียน  รอยละ  2.5  สวนผูปกครองที่ไมเห็นดวยสวนใหญ  ระบุเหตุผลวา  ปดนานเกนิไปอาจลืม

ความรู  รอยละ  4.5  รองลงมา  คือ  ทําใหเด็กเสียการเรียน  รอยละ  2.5 

   ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบัน 

อุดมศึกษา 

    ขอมูลจากการสัมภาษณนักวิชาการ  ผูบริหาร  และผูใชบัณฑิต  สวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาการเลื่อนเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไมนาจะมีผลกระทบตอการเรียน 

การสอน  การวิจัยการบริการวิชาการ  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  และการดําเนินชวีิตประจําวัน   

ซึ่งนักวิชาการเห็นวาไมนาจะมผีลกระทบในดานการวิจัย  รอยละ  87.2  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รอยละ  85.6  ดานบริการวิชาการ  รอยละ  79.1  ดานการเรียนการสอนและดานการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  รอยละ  60.4  สวนนักวิชาการที่มีเห็นวาอาจเกิดผลกระทบในดานการเรียนการสอน

และการดาํเนินชีวิตประจําวันมากที่สุด  รอยละ  39.6  นักเรียนมีความคิดเห็นวาอาจจะมีผลกระทบ 

ในเรื่องกิจกรรมประเพณีมากที่สุด  รอยละ  42.6  และผูปกครองมีความคิดเห็นวาอาจจะมีผลกระทบ

ในเรื่องการมีสวนรวมในวัฒนธรรมประเพณีมากท่ีสุด  รอยละ  20.6  โดยอาจจะมีผลกระทบ 

ในดานตางๆ  ดังนี้ 

     1.  ดานการเรียนการสอน  อาจสงผลกระทบในเรื่องการเรียนการสอนทําได 

ไมเต็มที่  เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไมเหมาะสม  ตองใชเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในบาง 

สถาบันยังไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  อีกทั้งในเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอนและมีวันหยุดมาก 

ในเทศกาลทองเท่ียวสภาพอากาศที่รอนไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางเกษตร  

นอกจากนี้อาจจะกระทบตอการฝกสอนของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  การฝกงาน 

กับสถานประกอบการ  และการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ในขณะที่บางคนเห็นวาอาจจะสงผล

กระทบในชวงแรกๆ  เทานั้น 
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     2.  ดานการวิจัย  อาจสงผลกระทบในเรื่องการลงพื้นที่ทําวิจัยภาคสนามไมได 

ในตอนปดเทอมซึ่งตรงกับชวงฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม  การวิจัยกับพืชบางชนิด  รวมถึง 

เรื่องการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  และการไปรวมทําการวิจัยกับวิชาชีพบัญชีหรือการไป

รวมทําวิจัยกับอาจารยตางประเทศในชวงปดเทอมซึ่งอาจารยจะไมไดอยูประจําที่ทาํงาน 

     3.  ดานบริการวิชาการ  อาจสงผลกระทบในเรื่องของชวงเวลาการจัดบริการ

วิชาการไมสอดคลองกับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชวงปดเทอมตรงกับฤดูฝนไมเหมาะ

ในการลงพื้นที่ชุมชน  รวมถึงเรื่องการจัดทําโครงการและการใชจายงบประมาณ 

     4.  ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  อาจสงผลกระทบในเรื่องการจัดกิจกรรม

ตางๆ  ตามวัฒนธรรมประเพณี  ทําไดยากเพราะตรงกับชวงปดเทอมหรือวันหยุด  ในขณะเดียวกัน

นักศึกษาอาจไมสามารถเขารวมงานกับทองถิ่นหรือชุมชนได  เพราะตรงกับการเรยีนการสอน  ในสวน

ของเด็กนักเรียนและผูปกครองคิดวาทําใหไมไดเที่ยวในเทศกาลสงกรานต  ไมมีเวลาไปหาญาติผูใหญ  

และไมไดอยูกับครอบครัวหรือไมไดรวมประเพณี 

     5.  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน  อาจสงผลกระทบในเรื่องการปรับตัว 

กับชวงเวลาการทํางานที่เก่ียวของสภาพอากาศ  ซึ่งไมเหมาะกับการทํากิจกรรมในชวงฤดูรอน 

หรือการเดินทางในชวงฤดูฝนรวมถึงเรื่องการเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งเวลาปดเทอมของนักเรียนหรือครอบครัว 

ไมตรงกัน  และในชวงฤดูรอนจะไมสามารถลาพักรอนได 

     6.  ดานอ่ืนๆ  อาจสงผลกระทบตอระบบการศึกษาโดยรวม  เชน  การเปดเรียน

ลาชา  การเปดไมตรงกันระหวางระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา  การศึกษาตอ 

ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีเวลาปดเทอมนานเกินไป  และถาเปดพรอมกันในเดือนสิงหาคม

อาจสงผลกระทบในเร่ืองการบริหารจัดการในการรบัสมัครนิสิตนักศึกษาเขาศึกษาตอ  เพราะ 

มีระยะเวลาสั้นเกินไปรวมถึงการสอบวัดผล  O-net  และอ่ืนๆ  ที่ตองสอบในชวงภาคเรียนแรกซึ่งก็จะมี

ปญหาเชนเดมินอกจากนี้อาจกระทบในเรื่องการเบิกจายงบประมาณประจาํป  การพิจารณาความด ี

ความชอบที่ไมตรงกับปงบประมาณ  การเกณฑทหาร  และการเปดปดภาคเรียนท่ีไมสอดคลองกับ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งการปดภาคเรียนท่ีนานเกินไปอาจทําใหนกัเรียนท่ีจบการศึกษาเสียเวลา 

ไปเปลาประโยชน  สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ  รายจายของผูปกครองในการจายคาเรียนอาจเพิ่มข้ึน 

และอาจเกิดการมั่วสุมได  หากไมไดรับการบริหารจัดการและการสงเสริมจากภาครัฐแบบบูรณาการ 

อยางไรก็ตาม  หากมีการเล่ือนเปดปดภาคเรียนไมวาจะเลือ่นไปเปนเดือนใดก็ตาม  จะมีขอเสีย 

หรือผลกระทบท้ังสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผูปกครอง  เชน  การทํานา 

ในขณะที่การเขาสูประชาคมอาเซยีนอาจทําใหอาจารยที่มีความรูความสามารถสูงยายไปอยูใน 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีกวา  และโรงเรียนขนาดเล็กบางแหงจะมีปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ 
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   การเตรียมความพรอมของสถาบันอุดมศึกษา 

    นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  มีความคิดเห็นวา  สถาบันอุดมศึกษา 

สวนใหญยังไมมีการเตรียมความพรอมหรือดําเนินการใดๆ  รอยละ  60.4  และมีการเตรยีมความพรอม  

รอยละ  39.6  ไดแก  การเลือ่นเวลาการเปดภาคเรยีนใหชาลง  การประชาสัมพันธหรือแจงใหบุคลากร 

และนักศึกษาไดทราบ  การเปดนํารองในบางหลักสูตรในปการศกึษา  2556  การจัดทําเว็บไซตเปน 

สองภาษาการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  การจัดตั้งศูนยดูแล

นักศึกษาตางชาติ  และการลงทะเบียนเรียน  โดยสถาบันอุดมศึกษาใหญๆ  จะมีความพรอมมากกวา  

ในขณะที่โรงเรยีนในเมืองหรือโรงเรยีนที่มีความพรอมสวนใหญมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  รวมถึง

การใหอาจารยตางชาตมิาสอนเปนภาษาอังกฤษ  แตในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กยังมีปญหาดาน

ความสามารถของนักเรียนและการสงเสริมบุคลากร  ในสวนของผูบริหารมหาวิทยาลัยสวนใหญ 

ไดรับทราบนโยบายและพรอมดําเนินการ  ซึ่งไดมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารอืและเตรียมการในเรื่อง 

ตางๆ  เชน  การสอนภาษา  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การเปดหลักสูตรนานาชาติ  เปนตน 

   ความสนใจทําในชวงปดภาคเรยีนของนักเรียนและผูปกครอง 

    ความสนใจที่นักเรียนและผูปกครองอยากทําในชวงเปลี่ยนภาคการศึกษาประมาณ   

4  เดือน  ระหวางเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม  คือ  การทํางานพิเศษ  โดยมีนักเรียนสนใจ  รอยละ  28.7  

และผูปกครองสนใจใหนักเรียนทํา  รอยละ  20.1  รองลงมา  คือ  การไปเท่ียวกับผูปกครอง   

เรียนพิเศษหรืออานหนังสือเสริมความรู  และการพักผอนอยูกับบาน 

   ขอเสนอแนะ 

    1.  รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดเวลาในการเปดปดภาคเรียน 

ใหสอดคลองกันท้ังระบบท้ังการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา 

    2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ   

และสถาบันอุดมศึกษาควรปรับเวลาและระบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  โดยให 

นักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  กอน  หากระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานยังคง 

เปดปดภาคเรียนเหมือนเดิม 

    3.  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เปนประโยชนแกนิสิต  

นักศึกษา  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ในชวงการปดภาคเรียน  เชน  การสอนภาษาตางๆ  

เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ  ใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียน  เชน   

การรับนองใหม 

    4.  หนวยงานท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหนวยงานอื่นๆ  ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ

การเลื่อนเปดปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาใหกับผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบโดยทั่วกัน   
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เพื่อวางแผนการดาํเนนิชีวิตประจําวันใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดและกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 

มากที่สุด 

    5.  ผูปกครอง  นักเรยีน  และหนวยงานที่เก่ียวของ  ควรเตรียมการเพื่อสงเสริม 

ใหนักเรียนไดหาประสบการณหรือทํางานเพื่อพัฒนาทักษะชวิีต  ทักษะทางสังคม  เชน  การชวยเหลือ

บุคคลท่ีดอยโอกาส  การออกคายพัฒนาชุมชน 

    6.  ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจในกรณทีี่มีการปด 

ภาคเรียนนานเกินไป  เชน  การวางเวนจากการทํางาน  รายไดและรายจายของผูปกครอง   

คากระแสไฟฟาของสถาบันการศึกษา  รวมทั้งดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม 

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  Cesar  de  Prado  Yepes  (2006  :  111 - 128)  ไดศึกษาการยกระดับอุดมศึกษา 

ของภูมิภาคโลกเก่ียวกับขอเสนอนโยบายสาํหรับองคกรนานาชาติ  องคกรระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรใหความสําคญักับการเพิ่มขึ้นของกระบวนการอิสระของโลกในภูมิภาค  

ภาพรวมของกระบวนการมหภาคในภูมิภาคใหมทั่วโลก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปยุโรปในตอนนี้ 

ใหความสําคญัเปนอยางมาก  และทุกวันนี้ในอเมริกาและเอเชียตะวันออกกําลังพัฒนาการศึกษา 

และเห็นไดอยางชัดเจนและศักยภาพในโครงการระดับภูมิภาคที่เปนนวัตกรรมใหม  คือ  การราง

นโยบายขององคกรพหุภาคหีลักท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาที่สูงข้ึน  แสดงใหเห็นวายูเนสโกควรจะจัดลําดับ

ความสาํคัญในการตรวจสอบและประสานงานเกี่ยวกับองคการการคาโลกที่วาดวยขอตกลงท่ัวไปในเรื่อง

การคา  การบริการท่ีเปนประโยชนตอกระบวนการในภูมิภาคในระดับอุดมศกึษาและที่ธนาคารโลกได

กระจายการทาํงานไปยังองคกรระดับภูมิภาคตอไป 

  Cesar  de  Prado  Yepes  (2007  :  83 - 92)  ไดศึกษาการบริการการศึกษาในยุโรป 

และเอเชียตะวันออกและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของโลก  พบวา  การบริการการศกึษาระหวาง

ประเทศในทวีปเอเชีย  ยุโรป  และตะวันออกกลางมีมากขึ้นและสูงขึ้น  เมื่อป  1987  ในสหภาพยุโรป

ไดมีการสงเสรมิการเคลื่อนไหวของนักศกึษาและคณาจารยเก่ียวกับเนื้อหาหลักสูตรของราสมุส 

กระบวนการ  “โบโลญญา”  ที่เริ่มตนในป  1998/1999  ในยุโรปตอนทายของทศวรรษปจจุบัน   

มี  40  กวาประเทศในยุโรปที่รวมกันสรางเขตพื้นที่การศึกษาที่สูงข้ึน  ซึ่งในขณะที่ประเทศในเอเชีย

ตะวันออก  (10  ในอาเซียนบวกประเทศจีน,  ญ่ีปุน  และเกาหลี)  ภาคการศกึษาไดมีการพัฒนาที่สูงข้ึน  

นําโดยประเทศญี่ปุน  “กลุมอาเซียนศึกษา  3  ซึ่งไดสงเสรมิการแลกปเลี่ยนผูคนและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย”  จากการรายงานการประชุมผูนาํเอเชียตะวันออกในเดือนตุลาคมป  2003  ที่ผานมา  

ไดมีการสงเสรมิการขายในระดับภูมิภาค  การเรียนรูตลอดชีวิต  ระบบการโอนเครดิต  ทุนการศึกษา

และโครงการแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษาและคณะเจาหนาที่  ความรวมมือการวิจัยและพัฒนา   

ศูนยความเปนเลิศ  รวมทั้งการเรยีนรู  e-learning  และการพัฒนาหลักสูตรเปนฐานรวมกันสําหรับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับภูมิภาคระหวางสถาบันที่สนใจ  ทั้งสองกระบวนการในระดับภูมิภาคสามารถ
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เสริมสรางซึ่งกันและกันในรูปแบบตาง ๆ  สวนใหญผานการประชุมเอเชียยุโรป  (อาเซม)  ซึ่งเปน

กระบวนการที่ไมซ้ํากันในหมูตาง ๆ  ของการประชุมกันระหวางภูมิภาคและกระบวนการความรวมมือ

ทั่วโลก  นอกจากนี้ยุโรปและเอเชียตะวันออกไดมีการเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาระหวางมูิภาค 

ขององคการระหวางประเทศสูงข้ึน 

  Aaron Koh  (2007  :  192)  ไดศึกษาการวิจัยเก่ียวกับสมาคมประชาชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  หรืออาเซียนเปนที่นาสนใจของนักวิชาการทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค  เชน

ความสัมพันธระหวางประเทศ  การศึกษาในเรื่องเอเชียแปซิฟกและเอเชียตะวันออก  สําหรับ 

การจํากัดพื้นที่การศกึษา  นักวิชาการที่มีการศึกษาเก่ียวกับอาเซียนนั้น  กําลังถูกจํากัดเพราะวา  

ขอบขายประเด็นปญหาสัมพันธกับเศรษฐกิจ  การปกครอง  ความมั่นคง  และการพัฒนาการคาใน 

และนอกภูมิภาค  การศกึษาจึงไดอยูบนหัวขอเหลานั้น  ตอนปลายเมื่อครบรอบ  40  ป  ของอาเซียน  

ไดมองเห็นเอกลักษณและความเปนสังคมวัฒนธรรม  จุดที่เสนอออกมาจากการศึกษาของพื้นที่น้ี  คือ  

เอกสารเก่ียวกับศาสนากับความคดิเก่ียวกับอาเซียน  เปนการหาการเกิดขึ้นของเอกลักษณ  อยางไร 

ก็ตามการคิดเชนนี้ยังเชื่อมโยงกับโลก  เพราะวาภูมิภาคอาเซียนมีความผูกพันกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

ของโลกตาง ๆ  ซ่ึงผูวิจัยไดโตแยงในเรื่องการศึกษาประวัตศิาสตรและการเรยีนเปนการเก่ียวของ 

กับการสมมติการสรางชาติ  นอกจากนั้น  การสรางเอกลักษณ  การเรียกของการเปนเอกลักษณอาเซียน

กับรูปแบบของประชาคม  สังคม  และวัฒนธรรมเกิดจากการศึกษาเฉพาะเขตภูมภิาคและการออกแบบ

การสอนใหมที่วาสอนและเรียนรูล้ําหนาชาติ 

  John David Richter  (2008  :  Web  Site)  ไดวิเคราะหความกาวหนา 

และการประเมินถึงอนาคตของอาเซียนในบริบท  3  ดาน  คือ  1)  การศึกษาทางดานวฒันธรรม  

เศรษฐกิจ  และการเมืองและวิถีอาเซยีน  ดังท่ีระบุไวในทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศที่มีอยู 

ในทุกองคกรระหวางประเทศ  เปนความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก  เชน  ความแตกตางในศาสนา

ที่สําคัญของโลก  ครอบงําในรฐัตาง ๆ  ของอาเซียนในประเทศไทย  พมา  ลาว  สิงคโปร  กัมพูชา   

และเวียดนาม  นับถือศาสนาพุทธศาสนา  ในมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และบรูไน  นับถือศาสนาอิสลาม  

และในฟลิปปนส  นับถือศาสนาคริสต  2)  การศึกษาดานชองวางทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ   

ในอาเซียน  แบงออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุม  ASEAN-6  ไดแก  ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  

ฟลิปปนส  บรไูน  และกลุมอาเซียน  4  หรือ  CLMV  ไดแก  กัมพูชา  ลาว  พมา  เวียดนาม  เฉลี่ย  

GDP  ตอหัวในอาเซียน  6  คือ  $13,729  ขณะที่คาเฉลี่ย  GDP  ตอหัวใน  CLMV  เปน  $2,250  

แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสองกลุมประเทศดังกลาว  3)  การศึกษาระบบการเมืองของสมาชิก

อาเซียนมีความแตกตางกัน  จากการวิเคราะหแนวโนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เชน   

เสนการรวมเปนทางสูเศรษฐกิจอาเซยีน  ในดานสังคมวัฒนธรรมการเมืองหรือยังคงเต็มไปดวยอุปสรรค  

ลักษณะเปนพหุนิยมของประเทศสมาชิกอาเซยีน  ดวยเหตุผลท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเปน

ชาตินิยม  อยางไรก็ตามอาเซยีนมีความคืบหนาของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเปนเขตการคาเสรี   
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หรือ  AFTA  ที่สมบูรณถึงรอยละ  99  ในทศวรรษขางหนาอาจถูกตั้งคําถามเรื่องความเปน

ประชาธิปไตยของภูมิภาค  แตสิ่งท่ีดีที่สุด  คือ  การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

  McBride  (2012  :  Abstract)  ไดศึกษามุมมองของไทยในการกาวสูสากลของสถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศไทย  :  การวิเคราะหดวยวิธีผสมผสานและกรณศีกึษา  3  กลุมยอย  การศกึษา 

ในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยผสมผสานแบบเปนข้ันตอนท่ีไดรวมถึงการศกึษากรณีศึกษา

รายยอยโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะถายทอดวิสัยทศันรวมสมัยของไทยที่มีตอมุมมองการเขาสูสากล 

ของอุดมศกึษาในประเทศไทยและภาพสะทอนสถานะของสถาบันการศึกษาในฐานะเปนศนูยกลาง 

ทางการศึกษาระหวางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบอุปนัย 

เพื่อนําเสนอวิสัยทัศนของคณาจารย  ผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่เขารวมการวิจัย

มากกวาการวิเคราะหแบบนิรนัย  เพ่ือใชในการเปรียบเทยีบ  การศกึษานี้เริ่มตนดวยการใชการ

สัมภาษณเชิงลึกกึ่งโครงสรางจํานวน  22  คน  ตามดวยการสํารวจเชิงปริมาณที่แบบสํารวจไดออกแบบ

โดยใชคําตอบจากการสัมภาษณ  แบบสํารวจนีไ้ดแจกออกไปใหกับคณะตางๆ  ในสถาบันอุดมศึกษา

จํานวน  59  ที่แตกตางกันและผูบริหารจาํนวน  981  หลักสูตรนานาชาติตางๆ  ที่อยูใน

ระดับอุดมศึกษาที่มอียู  ขอมูลเหลานี้ไดถูกทําใหสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการใช  3  กรณศึีกษา 

รายยอย  โดยศึกษาหลักสูตรนานาชาติท่ีประสบความสําเร็จในปจจุบันที่มีอยูในประเทศไทย  คือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยพายัพ  ในการศกึษานี้พบวาถึงแมวาจะ

มีหลายแงมุมในหลักสูตรนานาชาติในสถาบันอุดมศกึษาที่ไดรับอิทธิพลอยางหนักจากระบบอุดมศึกษา

ของอเมริกาและยุโรป  แตบทบาทของประเทศไทยและความเปนผูนําในการสรางและเปด  AEC  

ภายในป  2015  จึงทําใหมีบริบทพิเศษเปนเฉพาะ  จึงทําใหเกิดความพยายามในการสรางความเปน

สากลในขณะที่ภาษาอังกฤษไดถูกออกแบบหรือกําหนดใหเปนภาษาที่หลักสูตรอินเตอรในประเทศไทย

ตองใช  อิทธิพลของภาษานั้น ๆ  ยังถูกพัฒนาใหแข็งแกรงข้ึนไปอีกโดยการผลักดันใหเปนภาษาหลัก 

ทางวิชาการ  ทางธุรกิจระหวางประเทศและเปนภาษาท่ีใชบน  Internet  ดวย  อิทธิพลท่ีเกิดจาก

นานาชาติ  ความสนใจของประเทศไทยและความพยายามตอการเปนสากลและการกลายเปนศูนยกลาง

ที่สําคัญในภูมิภาคนั้นมีเปนอยางมาก  การศึกษานีพ้บวา  ถึงแมวาจะมีความพยายามมากเพียงใด 

ก็ตามแตนาเสียดายที่ความพยายามเหลาน้ีคอนขางขาดความตอเน่ืองและไมปะติดปะตอจาก

สถาบันอุดมศึกษาในแตละแหง  โดยปราศจากการขับเคลื่อนอยางเปนทางการหรือการบูรณาการ 

อยางมีระบบ  และมีโครงสรางท่ีดีจากรัฐบาลไทย 

  Suttichujit  (2013  :  Abstract)  ไดศกึษาการเขาสูสากลของสถาบันอุดมศึกษา 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3  กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร  ประเทศไทยและเวียดนาม  การเพ่ิมขึ้น

ขององคการรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศอันเปนผลตอการเขาสูการเปนสากลได 

มีผลกระทบหลายแงมุมของสังคมในระดับภูมิภาค  เพื่อที่จะปรับปรงุและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงในการรวมกันโดยรัฐบาลของหลายประเทศท่ีเริ่มเนนทําใหระบบการศึกษา 
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ของตนเปนสากลโดยถือวาเปนหนทางหนึ่งท่ีจะเพิ่มระดับสมรรถนะโลกสากลใหกับพลเมืองในทองถ่ิน

ของตนใหดีขึ้น  แตอยางไรก็ตาม  ผลในการบูรณาการองคประกอบทางดานการเปนสากลในแตละ

ประเทศนั้นแตกตางกันไปในขณะที่บางประเทศสามารถประนีประนอมสอดรับนโยบายการเปนสากล

โดยอางอิงกับมาตรฐานที่ไดกําหนดไวโดยหนวยงานสากล  ในขณะที่อีกหลายประเทศไดบิดเบือน

นโยบายการเปนสากลเพื่อใหเขากับสังคมของตนเองการวิจยันี้มุงหมายที่จะจัดหาการแสดงออก   

การตีความในแงรวมของกระบวนการเขาสูความเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต  วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้  คือ  การใชขอคนพบในกรณีศึกษาของมหาวิทยาลยัในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่กําลังประสบกับความทาทายจากกระบวนการการนาํเขาสูความเปนสากล 

ซึ่งผานการทฤษฎีที่มีอยูเดิมไปใช  จุดมุงเนนของการวิจัยครั้งน้ี  คือ  สามารถระบุไดวามหาวิทยาลัย 

ที่ถูกเลือกมาศึกษานั้นไดเขาสูการเปนมาตรฐานสากลอยางไรและดวยเหตุใด  โดยใชการจัดลําดับ

สถาบันอุดมศึกษาของโลกโดยนิตยาสารไทมป  2012  ถึง  2013  นอกจากนั้นผลการวจิัยยังคงเนนถึง

การระบุถึงระดับการรวมมือและประสานงาน  รวมไปถึงความแตกตางในกระบวนการของระบบการเปน

สากลระหวางมหาวิทยาลัยที่ไดรับคัดเลือกใชการวิเคราะหแบบ  SWOT  ผลปรากฏวาจากการศกึษานี้

แสดงใหเห็นวาทฤษฎีพื้นฐานที่มีอยูเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการการเขาสู

สากลของ  3  มหาวิทยาลัย  แตละบริบทและแงมุมของแตละมหาวิทยาลัยอันเปนผลมาจากการกําหนด

กระบวนการ  นอกจากนั้นการวิจัยยังไดระบุถึงปจจัยเชนระดับของความรูสึกดานชาตินยิม   

การแทรกแซงทางการเมืองทองถิ่นและการเพ่ิมข้ึนดานคาครองชีพตอการดํารงชวีิตซึ่งถือวาเปน

ผลกระทบเชิงลบตอความสําเร็จของการเขาสูการเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

  Zeng  และคณะ  (2013  :  321 - 341)  ไดศึกษากรณีประเทศจีนและอาเซียนพรอม

แลวหรือยังในการใชปฏิญญาโบโลญญา  :  ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการจัดตั้งพื้นที่อุดมศึกษาจีน 

และอาเซียน  งานวิจัยฉบับน้ีสํารวจเกี่ยวกับความเปนไปไดและความสาํคัญของการรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในจีนและสมาคมชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเขตพื้นที่เสรทีางการคา   

ในแงของเศรษฐกิจ  สังคม  สถานะทางวัฒนธรรมและแรงกดดันภายนอก  มีการศึกษากอนหนานี้

เก่ียวกับปฏิญญาโบโลญญาทีแ่สดงใหเห็นวาเนื่องจากเศรษฐกิจ  สังคมและความตางทางวัฒนธรรม 

แตละทองถิ่นทําใหการตคีวามปฏิญญาโบโลญญาแตกตางกัน  สําหรับเขตพื้นที่เขตการคาเสรีนั้น   

การอุดมศึกษาเผชิญกับความทาทายท่ีรุนแรงหลายดานเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่ความรวมมือ 

ทางการศึกษาแหงชาติยุโรป  การขาดแคลนซึ่งความแขงแกรงทางดานอัตลักษณทองถิ่น  การไหลออก

นอกประเทศของนักเรียนจํานวนมากและผลกระทบจากตนทุนทางโอกาสที่สูง  รวมกันสงผลให 

การรวมมือทางอุดมศกึษายังไมเปนท่ีพึงพอใจมากนัก  แตยังคงเปนเรื่องสําคัญสําหรับเขตการคาเสรี  

นอกจากนั้นยังมีกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่คลายคลึงกัน  คือ  ความตองการเพิม่อัตรา 

การลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาและความคลายคลงึกันในโครงสรางของการอุดมศกึษา  สามารถ 
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ชวยเปนองคประกอบที่จะผลักดันใหกระบวนการนี้เขาสูจุดเริ่มตนได  แมกระนั้นก็ตามสถานการณ

ปจจุบันแสดงใหเห็นวาเขตการคาเสรี  เริ่มเปดตัวการปฏิรูปการศึกษาใหเปนขั้นตอนที่ชัดเจน 

และมีนโยบายที่ริเริ่มสรางสรรคซึ่งถือวาเปนเร่ืองจําเปนที่จะตองทําใหเกิดขึ้นใหได 

  Kamolpun  (2015  :  Abstract)  ไดศึกษาผลกระทบของการเขาสูเขตอุตสาหกรรม

อาเซียนท่ีมีตอนโยบายและแผนของสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย  การศึกษานี้ศึกษาถึงการท่ี

หนวยงานทางสถาบันอุดมศึกษาที่มีความคิดและการตอบรับผลกระทบในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

การเปรียบเทียบขอมูลใชการวิจัยภาคตัดขวาง  เพื่อคนหารูปแบบของการรับรูของฝายบริหาร 

และนโยบาย  การเปรยีบเทียบเกิดขึ้นโดยใช  4  ประเภทสถาบันอุดมศึกษาและสาํนักงาน 

การอุดมศึกษาแหงชาติโดยใชพื้นฐานของยุโรปและปฎิญญาโบโลญญา  (Bologna  Process)   

การบูรณาการการศึกษาเปนการประสานบูรณาการระหวางภาคสวนทางการเมือง  เศรษฐกิจ 

และพัฒนาการทางสังคม  ในกรณีของอาเซียนนี้การผสานทางศึกษาไดถูกรวมเขากับการบูรณาการ 

ของขบวนการตาง ๆ  อันเปนสวนหนึ่งของการคาและการบรกิาร  รวมถึงหนวยงานที่สนับสนนุ 

การพัฒนาในภูมิภาคดวย 

  Carter  (2015  :  32 - 46)  ไดศกึษาการพัฒนาการทางดานการศึกษาในประเทศไทย

โครงสรางสาํหรับการวิเคราะหและการทบทวนการพัฒนาหลักสูตรประสิทธิภาพในหองเรียน 

และการประเมินสมรรถนะของครูผูสอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นกลายเปนความเปนจริง 

ซึ่งกลาวตามตรงแลวประเทศไทยถือวาเปนจุดศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทางดาน

การเมือง  วัฒนธรรม  โอกาสทางธุรกิจและโดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานการศึกษา  ซึ่งกอนหนานี้ไมเคย 

มีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคใดใดเลยที่จะสามารถกําหนดผลกระทบท่ียิ่งใหญในดินแดนแหงรอยยิ้ม 

แหงนี้  เชนเดียวกับที่ไมเคยมีมากอนเลยที่วาประเทศไทยจะตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นและพบวาตนเองเผชิญกับสถานะที่เสียเปรียบประเทศตาง ๆ   

หลายประเทศภายในภูมิภาคแหงนี้พยายามปดกวาดและเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของตนโดย

พยายามท่ีจะเตรียมตัวตอนรับคนรุนตอไปโดยหวังใหมทีักษะและความสามารถที่จาํเปนพอที่จะแขงขัน

ไมเพียงแตใน  AEC  แตทั่วโลกดวย  แตอยางไรก็ตามประเทศไทยดูเหมือนกําลังเคลื่อนไปในทิศทาง 

ที่ตรงขามกันโดยเฉพาะอยางย่ิงในการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงทําใหคนหนุมสาวในประเทศนี้ไดรับ

ความเสียเปรียบอยางรุนแรง  ซึ่งคนเหลานี้เปนคนที่ถูกคาดหวังวามีอิทธิพลและนําพาประเทศของพวก

เขาในอนาคตขางหนา  เหตุใดประเทศไทยถึงตองเผชิญกับความเปนจริงอันสืบเนื่องมาจากเออีซี 

และการที่ตีตนและประเมินคาในการรับรูตัวตนจึงทําใหความเปนจริงเก่ียวกับกระบวนการทางการศึกษา

ไมสามารถเปนจริงไปไดและหลบซอนการตอบรับกับนานาชาติโดยกลาววาไดเตรยีมการอยางใด 

อยางหนึ่งแตแทจริงแลวไมไดทําอะไรเลย  อะไรคือความยุงเหยิงที่ฉุดรั้งไวใหยังคงเปนอยางท่ีเคยเปน

เมื่อเปรียบเทยีบกับตนแบบแหงการพัฒนาและเปนไปไดอยางไรที่ศกัยภาพและคุณภาพเหลานี้ไดถูก

ประเมินโดยวิธีที่คดัสรรและถูกตองแลวสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่มปีระสิทธิภาพ  และเหตใุด 
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จึงหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงบางสิ่งและเสมือนดูไมทําอะไรเลย  งานวิจัยชิ้นนี้ครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ  

รวมทั้งถกถึงการสรางโครงสรางการทบทวนหลักสูตรดวยตนเอง  แตในปจจุบันสิ่งที่หลักสูตรไดถูกเสนอ

ใหนํามาใชและประเมินผลนั้นอยูในลักษณะที่ตองถูกประเมินตามขอบังคับแล  มีประสิทธิผลพอ 

ที่จะสามารถแขงขันไดในระดับโลก 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา  ขอมูลดานการจัดการศึกษา 

ของประเทศไทยและประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนมีความหลากหลายและแตกตางตามบริบท 

ของแตละประเทศ  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีความมุงหมายหลักในการศึกษาผลกระทบ 

ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช  แกไข  ปรับปรุง  

และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน

สูงสุดตอผูเรียนตอไป 



บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยตามลําดับหัวขอ  ดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยออกเปนลําดับขั้น  ดังนี้ 

  1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  40,365  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  

2559)  ประกอบดวย 

   1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย   

ปการศึกษา  2559  จาํนวน  36,777  คน 

   1.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  2,306  คน 

   1.3  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  1,282  คน 

   รายละเอียดจํานวนประชากรที่ใชสําหรับกําหนดเปนกลุมตัวอยางในการสาํรวจ

ผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  1 - 2 
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ตาราง  1  จํานวนประชากรนิสิตระดับปริญญาตรีที่ใชในการวิจัย 

 

ชั้นป 
ลําดับ คณะ/วิทยาลัย 

1 2 3 4  ขึ้นไป 
รวม 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 894 773 788 860 3,315 

2 คณะวิทยาศาสตร 735 413 328 354 1,830 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 676 483 377 260 1,796 

4 คณะพยาบาลศาสตร 102 89 116 89 396 

5 คณะศึกษาศาสตร 649 638 455 452 2,194 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร 249 186 87 176 698 

7 คณะเภสัชศาสตร 104 94 120 194 512 

8 คณะเทคโนโลยี 339 400 243 456 1,438 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ 3,500 3,235 2,156 886 9,777 

10 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 909 737 505 548 2,699 

11 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง 

และนฤมิตศิลป 
253 246 208 487 1,194 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 731 543 397 594 2,265 

13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1,309 1,069 612 292 3,282 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร 650 586 197 218 1,651 

15 คณะแพทยศาสตร 148 130 136 227 641 

16 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 264 219 180 219 882 

17 วิทยาลัยดุรยิางคศิลป 93 107 74 137 411 

18 คณะวัฒนธรรมศาสตร 83 93 58 21 255 

19 คณะสัตวแพทยศาสตร 39 27 19 90 175 

20 คณะนิติศาสตร 493 276 229 368 1,366 

รวม 12,220 10,344 7,285 6,928 36,777 
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ตาราง  2  จาํนวนประชากรบุคลากรที่ใชในการวิจัย 

 

ประเภทบุคลากร 
ลําดับ หนวยงาน 

อาจารย เจาหนาที่ 
รวม 

1 กองกลาง 0 58 58 

2 กองการเจาหนาที ่ 0 27 27 

3 กองกิจการนิสติ 0 57 57 

4 กองคลังและพัสดุ 0 63 63 

5 กองทะเบียนและประมวลผล 0 31 31 

6 กองบริการการศึกษา 0 23 23 

7 กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 0 51 51 

8 กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 0 58 58 

9 กองอาคารสถานที ่ 0 673 673 

10 กองแผนงาน 0 26 26 

11 คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 36 32 68 

12 คณะการบัญชีและการจัดการ 146 60 206 

13 คณะนิติศาสตร 22 19 41 

14 คณะพยาบาลศาสตร 54 27 81 

15 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 129 45 174 

16 คณะวัฒนธรรมศาสตร 12 13 25 

17 คณะวิทยาการสารสนเทศ 79 32 111 

18 คณะวิทยาศาสตร 158 60 218 

19 คณะวิศวกรรมศาสตร 44 48 92 

20 คณะศลิปกรรมศาสตร 42 21 63 

21 คณะศกึษาศาสตร 75 49 124 

22 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศลิป 61 31 92 

23 คณะสัตวแพทยศาสตร 40 43 83 

24 คณะสาธารณสุขศาสตร 31 36 67 

25 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 33 19 52 

26 คณะเทคโนโลยี 72 37 109 

27 คณะเภสัชศาสตร 50 26 76 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

ประเภทบุคลากร 
ลําดับ หนวยงาน 

อาจารย เจาหนาที ่
รวม 

28 คณะแพทยศาสตร 104 276 380 

29 บัณฑิตวิทยาลัย 0 17 17 

30 พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 1 1 

31 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 36 34 70 

32 วิทยาลัยดุริยางคศิลป 30 20 50 

33 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ 0 18 18 

34 ศูนยนวัตกรรมไหม 0 10 10 

35 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 0 2 2 

36 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา 0 9 9 

37 ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 6 10 16 

38 ศูนยเครื่องมือกลาง 0 1 1 

39 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 8 58 66 

40 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 2 28 30 

41 สํานักคอมพิวเตอร 0 38 38 

42 สํานักตรวจสอบภายใน 0 9 9 

43 สํานักวิทยบริการ 0 62 62 

44 สํานักศึกษาทั่วไป 12 48 60 

รวม 1,282 2,306 3,588 
 

หมายเหตุ 

 1.  จํานวนประชากรที่ใชในการวิจัยเปนบุคลากรจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ยกเวน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม)  และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม) 

 2.  ประเภทบุคลากรกลุมเจาหนาที่  ประกอบดวย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทบริหาร  ประเภทปฏิบัติการ  และประเภทท่ัวไป  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท

ปฏิบัติการ  พนักงานราชการ  และลูกจางชัว่คราว 

 3.  ประเภทบุคลากรกลุมอาจารย  ประกอบดวย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทวิชาการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ  และพนักงานจางตามภารกิจ 
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  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  1,005  คน  โดยใชสูตรของ  Yamane'  

ประกอบดวย 

   2.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย   

ปการศึกษา  2559  จาํนวน  จํานวน  380  คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ 

ที่ทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 

   2.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  329  คน  กําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณท่ีทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม 

แบบงาย   

   2.3  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  296  คน  กําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณท่ีทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ 

สุมแบบงาย   

   กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  

Sampling  Technique)  มีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 

    1.  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

     คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรคาํนวณท่ีทราบจํานวนประชากร   

ใชสูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  39) 

 

                     p(1-p) 

                   e2 +  p(1-p) 

                 z
2
           N 

 

   เม่ือ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

     p   แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัย  (กําหนดเปน  0.5) 

     z แทน ระดับความมั่นใจท่ีผูวิจัยกําหนด  (95%  เทากับ  1.96) 

     e แทน สัดสวนของความคาดกําหนดให  (5%  ซึ่งเทากับ  .05) 

     N แทน จํานวนประชากร  นิสิตระดับปริญญาตร ี จาํนวน  36,777  คน 

        เจาหนาที่  จํานวน  2,306  คน  และอาจารย  จาํนวน  1,282  คน 

 

     ผลจากการคาํนวณไดจาํนวนกลุมตวัอยางนิสิตระดับปริญญาตรี  380  คน  

เจาหนาที่  จาํนวน  329  คน  และอาจารย  จํานวน  296  คน  รวมท้ังสิ้น  982  คน 

     n     =
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    2.  การเลือกกลุมตัวอยาง 

     2.1  เลือกกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตร ี โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น  

(Stratified  Random  Sampling  Technique)  ซึ่งมีข้ันตอนการสุม  ดังนี้   

      ขั้นที่  1  เริ่มจากแบงประชากรนิสิตระดับปริญญาตรีใน  20  คณะ/วิทยาลัย  

จํานวน  36,777  คน 

      ขั้นที่  2  แบงประชากรนิสิตระดับปริญญาตรี  ออกเปนชั้นป  คือ   

ชั้นปที่  1  ชั้นปที่  2  ชั้นปที่  3  และมากกวาชั้นปที่  4 

      ใชนิสิตในแตละชั้นปของแตละกลุมเปนหนวยการสุม  ทําการสุมแบบงาย  

(Simple  Random Sampling)  ตามขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไว  ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน  

357  คน  รายละเอียดปรากฏดังตาราง  3 

 

ตาราง  3  จํานวนกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรีที่ใชในการวิจัย 

 

ชั้นป 
ลําดับ คณะ/วิทยาลัย 

1 2 3 4  ขึ้นไป 
รวม 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 8 8 9 34 

2 คณะวิทยาศาสตร 8 4 3 4 19 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 7 5 4 3 19 

4 คณะพยาบาลศาสตร 1 1 1 1 4 

5 คณะศึกษาศาสตร 7 7 5 5 24 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร 2 2 1 2 7 

7 คณะเภสัชศาสตร 1 1 1 2 5 

8 คณะเทคโนโลยี 3 4 3 5 15 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ 36 33 22 9 100 

10 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 9 8 5 6 28 

11 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง 

และนฤมิตศิลป 
3 2 2 5 12 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 8 6 4 6 24 

13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 14 11 6 3 34 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร 7 6 2 2 17 

15 คณะแพทยศาสตร 2 1 2 2 7 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

ชั้นป 
ลําดับ คณะ/วิทยาลัย 

1 2 3 4  ขึ้นไป 
รวม 

16 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 3 2 2 2 9 

17 วิทยาลัยดุรยิางคศิลป 1 1 1 1 4 

18 คณะวัฒนธรรมศาสตร 1 1 1 0 3 

19 คณะสัตวแพทยศาสตร 0 0 0 1 1 

20 คณะนิติศาสตร 5 3 2 4 14 

รวม 127 106 75 72 380 

 

     2.2  เลือกกลุมตัวอยางบุคลากร  โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน  (Stratified  

Random  Sampling  Technique)  ซึ่งมีขั้นตอนการสุม  ดังนี้   

      ขั้นที่  1  เริ่มจากแบงประชากรบุคลากรใน  44  หนวยงาน  จํานวน   

3,588  คน 

      ขั้นที่  2  แบงประชากรบุคลากร  ออกเปนประเภทบุคลากร  คอื   

เจาหนาที่  และอาจารย 

      ขั้นที่  3  แบงประชากรบุคลากร  ออกเปนหนวยงาน  คือ  คณะ  วิทยาลัย  

สถาบัน  สํานัก  ศูนย  และกอง 

 

      ใชประเภทบุคลากรเปนหนวยการสุม  ทําการสุมแบบงาย  (Simple  

Random Sampling)  ตามขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไว  ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน  625  คน  

รายละเอียดปรากฏดังตาราง  4 
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ตาราง  4  จาํนวนกลุมตัวอยางบุคลากรที่ใชในการวิจัย 

 

ประเภทบุคลากร 
ลําดับ หนวยงาน 

อาจารย เจาหนาที่ 
รวม 

1 กองกลาง 0 8 8 

2 กองการเจาหนาที ่ 0 4 4 

3 กองกิจการนิสติ 0 8 8 

4 กองคลังและพัสดุ 0 9 9 

5 กองทะเบียนและประมวลผล 0 5 5 

6 กองบริการการศึกษา 0 3 3 

7 กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 0 7 7 

8 กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 0 8 8 

9 กองอาคารสถานที ่ 0 96 96 

10 กองแผนงาน 0 4 4 

11 คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 8 5 13 

12 คณะการบัญชีและการจัดการ 34 9 43 

13 คณะนิติศาสตร 5 3 8 

14 คณะพยาบาลศาสตร 13 4 17 

15 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 6 36 

16 คณะวัฒนธรรมศาสตร 3 2 5 

17 คณะวิทยาการสารสนเทศ 18 5 23 

18 คณะวิทยาศาสตร 36 9 45 

19 คณะวิศวกรรมศาสตร 10 7 17 

20 คณะศลิปกรรมศาสตร 10 3 13 

21 คณะศกึษาศาสตร 17 7 24 

22 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศลิป 14 4 18 

23 คณะสัตวแพทยศาสตร 9 6 15 

24 คณะสาธารณสุขศาสตร 7 5 12 

25 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 8 3 11 

26 คณะเทคโนโลยี 17 5 22 

27 คณะเภสัชศาสตร 12 4 16 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

ประเภทบุคลากร 
ลําดับ หนวยงาน 

อาจารย เจาหนาที่ 
รวม 

28 คณะแพทยศาสตร 24 39 63 

29 บัณฑิตวิทยาลัย 0 3 3 

30 พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 

31 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 8 5 13 

32 วิทยาลยัดุริยางคศิลป 7 3 10 

33 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ 0 3 3 

34 ศูนยนวัตกรรมไหม 0 1 1 

35 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 0 0 0 

36 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา 0 1 1 

37 ศูนยวิจัยและการศกึษาบรรพชีวินวิทยา 1 1 2 

38 ศูนยเครื่องมือกลาง 0 0 0 

39 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2 8 10 

40 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 0 4 4 

41 สํานักคอมพิวเตอร 0 5 5 

42 สํานักตรวจสอบภายใน 0 1 1 

43 สํานักวิทยบริการ 0 9 9 

44 สํานักศึกษาทั่วไป 3 7 10 

 รวม 296 329 625 

 

  3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  จํานวน  49  คน  เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ

สุมแบบงาย  ดังนี้ 

   3.1  ผูบริหาร  จํานวน  15  คน  ประกอบดวย 

    3.1.1  รองอธิการบดี  จํานวน  4  คน 

    3.1.2  ผูชวยอธิการบดี  จาํนวน  4  คน 

    3.1.3  คณบด ี กลุมสาขาวิชาละ  1  คน  จํานวน  3  คน 

    3.1.4  ผูบริหารระดับกอง  จํานวน  4  คน 
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   3.2  นิสิต  จาํนวน  22  คน  ประกอบดวย  ประธานสภานิสิต  นายกองคการนิสิต  

และนายกสโมสรหรือตัวแทนนิสิตจากทุกคณะวิชา  จํานวน  20  คน 

   3.3  เจาหนาที่  กลุมสาขาวิชาละ  2  คน  จํานวน  6  คน 

   3.4  อาจารย  กลุมสาขาวิชาละ  2  คน  จํานวน  6  คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  2  ชนิด  จาํนวน  7  ฉบับ  ประกอบดวย  

แบบสอบถาม  จํานวน  3  ฉบับ  และแบบสัมภาษณ  จํานวน  4  ฉบับ  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

  1.  แบบสอบถามการศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จํานวน  3  ฉบับ  ดังนี้ 

   1.1  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  ใชสอบถามนิสิตระดับปริญญาตรี  แบงออกเปน   

4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  4  ขอ 

    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการและแบบเขียนตอบ  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  จํานวน  33  ขอ 

    ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  3  ขอ 

   1.2  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  ใชสอบถามเจาหนาที่  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการและแบบเขียนตอบ  จํานวน  5  ขอ 
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    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลกัษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  จํานวน  40  ขอ 

    ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  3  ขอ 

   1.3  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  ใชสอบถามอาจารย  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  4  ขอ 

    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการและแบบเขียนตอบ  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  จํานวน  41  ขอ 

    ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  3  ขอ 

  2.  แบบสัมภาษณการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จํานวน  4  ฉบับ  ดังนี้ 

   2.1  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  1  ใชสัมภาษณนิสิตระดับปรญิญาตรี  แบงออกเปน   

4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  2  ขอ 
    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  33  ขอ 

    ตอนที่  4  ขอเสนอแนะ  จํานวน  3  ขอ 

   2.2  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  2  ใชสัมภาษณเจาหนาที่  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  2  ขอ 
    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  5  ขอ 
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    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  40  ขอ 

    ตอนที่  4  ขอเสนอแนะ  จํานวน  3  ขอ 

   2.3  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  2  ใชสัมภาษณอาจารย  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  2  ขอ 
    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  41  ขอ 

    ตอนที่  4  ขอเสนอแนะ  จํานวน  3  ขอ 

   2.4  แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  4  ใชสัมภาษณผูบริหาร  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  2  ขอ 
    ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  5  ขอ 

    ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  จํานวน  13  ขอ 

    ตอนที่  4  ขอเสนอแนะ  จํานวน  3  ขอ 

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 1.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  บทความ  งานวิเคราะห  และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  1.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา   

จากเอกสาร  งานวิเคราะห  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยรวบรวมขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลอง

กับนิยามตัวแปร  ดังนี้   

   1.2.1  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สาํหรับสอบถามนิสิต  ผูวิจัยดําเนินการสราง 

และพัฒนา  ดังนี ้

    1.2.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึน้เองจากขอเท็จจริง

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  4  ขอ  ตองการใชจริง  4  ขอ 

    1.2.1.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
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จากการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  5  ขอ   

ตองการใชจริง  5  ขอ 

    1.2.1.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากขอมูลการจัดการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับนิสิต  จํานวน  33  ขอ  ตองการใชจริง  33  ขอ  ประกอบดวย 

     1)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการเรียนการสอน    
จํานวน  9  ขอ 

     2)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการทํากิจกรรม      
จํานวน  8  ขอ 

     3)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการฝกประสบการณ/ 

การฝกวิชาชีพ   จํานวน  8  ขอ 

     4)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน      
จํานวน  8  ขอ 

    1.2.1.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

เพื่อตองการทราบขอมูล  จํานวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ   

   1.2.2  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สาํหรับสอบถามเจาหนาท่ี  ผูวิจัยดําเนินการสราง

และพัฒนา  ดังนี ้

    1.2.3.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึน้เองจากขอเท็จจริง

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  5  ขอ  ตองการใชจริง  5 ขอ 

    1.2.3.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

จากการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  5  ขอ   

ตองการใชจริง  5  ขอ 

    1.2.3.3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลกัษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากขอมูล 
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การปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวของกับเจาหนาที่  จํานวน  40  ขอ  ตองการ 

ใชจริง  40  ขอ  ประกอบดวย 

     1)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการปฏิบัติงาน  จํานวน  8  ขอ 

     2)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน   

ดานการวางแผน  จํานวน  8  ขอ 

     3)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการประสานงาน  จาํนวน  8  ขอ 

     4)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการบริการ  จาํนวน  8  ขอ 

     5)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  จํานวน  8  ขอ 

    1.2.3.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

เพื่อตองการทราบขอมูล  จํานวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ   

   1.2.3  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สาํหรับสอบถามอาจารย  ผูวิจัยดาํเนินการสราง 

และพัฒนา  ดังนี ้

    1.2.2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึน้เองจากขอเท็จจริง

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  4  ขอ  ตองการใชจริง  4 ขอ 

    1.2.2.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

จากการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  5  ขอ   

ตองการใชจริง  5  ขอ 

    1.2.2.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากขอมูลการจัดการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับอาจารย  จาํนวน  41  ขอ  ตองการใชจริง  41  ขอ  

ประกอบดวย 
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     1)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการเรียนการสอน    
จํานวน  9  ขอ 

     2)  ขอมลูเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการวิจัย  จาํนวน  8  ขอ 

     3)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการบริการวิชาการ    
จํานวน  8  ขอ 

     4)  ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการทํานุศลิปวัฒนธรรม        
จํานวน  8  ขอ 

     5)  ขอมลูเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน      
จํานวน  8  ขอ 

    1.2.2.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

เพื่อตองการทราบขอมูล  จํานวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ   

  1.3  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว  เสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  จํานวน  5  คน  ประกอบดวย 

   1.3.1  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พชรวิทย  จันทรศิรสิิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.2  รองศาสตราจารย  ดร.เกียรตศิกัดิ์  ศรีประทีป  ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.3  รองศาสตราจารย  ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.4  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.5  นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ทําการพิจารณาคาเฉลี่ยของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

ถาไดคาเฉลี่ยตั้งแต  0.50 - 1.00  แสดงวาขอคําถามนั้นมคีวามเที่ยงตรงเขาเกณฑจะนําไปใช 

(สมนึก  ภัททิยธนี.  2546  :  220)  ซึ่งผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  พบวา 
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    1)  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สําหรับสอบถามนิสติ  เขาเกณฑ  33  ขอ   

โดยมีคาความสอดคลอง  0.80 - 1.00  

    2)  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สําหรับสอบถามเจาหนาที่  เขาเกณฑ  40  ขอ   

โดยมีคาความสอดคลอง  0.80 - 1.00  

    3)  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สําหรับสอบถามอาจารย  เขาเกณฑ  41  ขอ   

โดยมีคาความสอดคลอง  0.80 - 1.00   

  1.4  นําแบบสอบถามที่ไดรบัการปรับปรงุแลวไปทดลองใช  (Try - out)  กับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  อาจารย  และเจาหนาที่  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวนประเภทละ  30  คน   

  1.5  หาคณุภาพของแบบสอบถามเปนรายขอ  ไดแก  การหาคาอาํนาจจําแนกรายขอ   

โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item - total   

Correlation)  พบวา   

   1.5.1  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สาํหรับสอบถามนิสิต  เขาเกณฑ  33  ขอ   

จึงคัดเลือกไวตามที่ตองการ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.65  ถึง  0.91  ดังนี้ 

    1)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการเรียนการสอน    
จํานวน  9  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.71  ถึง  0.88  

    2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการทํากิจกรรม      
จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.68  ถึง  0.90   

    3)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการฝกประสบการณ/ 

การฝกวิชาชีพ   จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.71  ถึง  0.91   

    4)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน      
จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.61  ถึง  0.88   

   1.5.2  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สาํหรับสอบถามเจาหนาท่ี  เขาเกณฑ  40 ขอ   

จึงคัดเลือกไวตามที่ตองการ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.75  ถึง  0.97  ดังนี้ 

    1)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการปฏิบัติงาน   จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.75  ถึง  0.96   
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    2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการวางแผน  จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.89  ถึง  0.96   

    3)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการประสานงาน  จาํนวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.78  ถึง  0.97   

    4)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการบริการ  จาํนวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.89  ถึง  0.96   

    5)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.75  ถึง  0.92   

   1.5.3  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สาํหรับสอบถามอาจารย  เขาเกณฑ  41  ขอ   

จึงคัดเลือกไวตามที่ตองการ  มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.54  ถึง  0.87  ดังนี้ 

    1)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการเรียนการสอน    
จํานวน  9  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.67  ถึง  0.82   

    2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการวิจัย  จาํนวน  8  ขอ   

มีคาอํานาจจําแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.54  ถึง  0.83   

    3)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการบริการวิชาการ    
จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.77  ถึง  0.87   

    4)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการทํานุศลิปวัฒนธรรม      
จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.81  ถึง  0.86   

    5)  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน      
จํานวน  8  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  ตั้งแต  0.75  ถึง  0.81   

  1.6  นาํแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

(Alpha  Coefficient)  ตามวธิีของครอนบาค  (Cronbach)  พบวา   
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   1.6.1  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สาํหรับสอบถามนิสิต  มีคาความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ  0.96 

   1.6.2  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สาํหรับสอบถามเจาหนาท่ี  มีคาความเชื่อม่ัน 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ  0.96 

   1.6.3  แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สาํหรับสอบถามอาจารย  มีคาความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เทากับ  0.98 

  1.7  จัดพิมพแบบสอบถาม  ฉบับจริง  เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางตอไป   

 2.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย  ตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  บทความ  งานวิเคราะห  และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

  2.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณใหครอบคลุมตัวแปรท่ีตองการศึกษา   

จากเอกสาร  งานวิเคราะห  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยรวบรวมขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลอง

กับนิยามตัวแปร 

  2.3  นาํแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   
ความถูกตอง  ความเหมาะสม  และแกไขปรับปรงุตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  โดยผูเชี่ยวชาญ 

เปนชุดเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

  2.4  นาํสัมภาษณท่ีแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

(Content  Validity)  โดยหาคาเฉลี่ยของผลการประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ   

  2.5  จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับจริง  เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี   

  1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   1.1  เตรียมแบบสอบถาม  ฉบับสมบูรณ  และทาํหนังสือขอความอนุเคราะห 

จากมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัยและหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

   1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไว 

   1.3  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากคณะ/วิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

มาตรวจสอบจํานวนและความถูกตอง  เมื่อตรวจสอบแลวนําแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สําหรับสอบถาม

นิสิต  จํานวน  380  ชุด  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สําหรับสอบถามเจาหนาที่  จํานวน  329  ชุด  
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และแบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สําหรับสอบถามนิสิต  จํานวน  296  ชุด  ไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิต ิ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูป 

   1.4  นําเสนอขอมูลจากแบบสอบถามโดยการจัดทําตารางขอมูล  และสรุปผล 

โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   2.1  เตรียมแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

จากมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัยและหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

   2.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไว 

   2.3  นําเสนอขอมูลจากการสมัภาษณโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยดาํเนินการ

ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

  1.2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี   

และการหาคารอยละ 

  1.3  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ใชวิธีการแจกแจงความถี่   

การหาคารอยละ  และวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  1.4  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย   

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายเปนระดับผลกระทบ  ดังนี้   

(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  102 - 103) 

   เกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคําตอบแบบสอบถาม  ฉบับที่  1   

และแบบสอบถาม  ฉบับที่  2  เก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย         ระดับผลกระทบ   

    4.51 - 5.00   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด 

    3.51 - 4.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับมาก 

    2.51 - 3.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับปานกลาง 
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    1.51 - 2.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับนอย 

    1.00 - 1.50  หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับนอยที่สุด 

   กรณีไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เมื่อเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่ใชในการแปล

ความหมายของคําตอบแบบสอบถามเปน  0.00 

  1.5  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายเปนระดับ

ผลกระทบ  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  102 - 103) 

   เกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคําตอบแบบสอบถาม  ฉบับที่  3  

เก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน  ดังน้ี 

     คาเฉลี่ย         ระดับผลกระทบ   

    4.51 - 5.00   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด 

    3.51 - 4.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับมาก 

    2.51 - 3.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับปานกลาง 

    1.51 - 2.50   หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับระดับนอย 

    1.00 - 1.50  หมายถึง  มีผลกระทบอยูในระดับนอยที่สุด 

   กรณีไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑ 

ที่ใชในการแปลความหมายของคําตอบแบบสอบถามเปน  0.00 

  1.6  การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

   การเปรียบเทยีบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตจําแนกตามชั้นปและกลุมสาขาวชิา  เจาหนาที่จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และสังกัดหนวยงาน  และอาจารยจาํแนกตามกลุมสาขาวิชา  โดยใชการทดสอบความแตกตางกัน

ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา  2  กลุม  ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน  F-test  

(One-way  ANOVA (Analysis  of  Variance))  และเมื่อพบความแตกตางจึงเปรียบเทียบ 

ความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู  (Post Hoc)  ดวยวิธีของ Scheffe′  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณ  ใชวิธีการ

พรรณนาวิเคราะห  โดยการตรวจสอบขอมูล  ดังน้ี 
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  2.1  ตรวจสอบโดยผูวิจัยตั้งคําถามกับตัวเองวา  เรื่องที่ไดรบัฟงจากผูเลานั้น 

มีความเปนไปไดมากนอยเพียงไร   

  2.2  ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากผูใหขอมูลหรือตัวผูเลาวาเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ

มากนอยเพียงใด   

  2.3  การตรวจสอบอคติของผูเลาโดยพิจารณาวาผูเลานั้นมอีคติสวนตัวหรือโนมเอียง 

ไปในทางใดหรือไม  

  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชคาสถิติดังน้ี 

  1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  

   1.1  หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยการหาคาเฉลี่ยของความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับนิยามศพัทเฉพาะ  โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  63 - 65)   

 

X   =  ∑R 

                   N 

 

   เม่ือ ∑R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

   1.2  หาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย   

แบบ  Pearson  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item - Total  Correlation)  โดยใชสูตร  

ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  67) 

 

       
  2222xy y- ynx -xn

yx-xynr  

 

   เม่ือ rxy   แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง  X  กับ  Y 

      X   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด  X 

      Y   แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนชุด  Y 

      2X   แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนชุด  X 
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      2Y   แทน ผลรวมทั้งหมดของกําลังสองของคะแนนชุด  Y 

      XY   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวาง  X  กับ  Y 

     N   แทน จํานวนสมาชิกในกลุม 

 

   1.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

( -  Coefficient)  ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  174) 

 




  
S
S
2
t

2
i11K

K
 

 

   เม่ือ    แทน  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

     K   แทน  จํานวนขอความทั้งหมด 

     S2
i   แทน  ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

     S2
t    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  2.  สถิติพื้นฐาน 

   2.1  คารอยละ  (Percentage)  ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  104) 

 

100
N

f
P   

 

   เม่ือ P แทน  รอยละ 

     f   แทน  ความถ่ีที่ตองการแปลงเปนรอยละ 

     N  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

   2.2  คาเฉลี่ย  (Mean)  โดยใชสูตร  ดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2558  :  237) 

 

X   =  NX
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   เม่ือ X    แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

      X   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

     N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

   2.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใชสูตร  ดังนี้   

(บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  106)   

 

S.D.  =  
  1

22


 NN XXN
 

 

   เม่ือ S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X  แทน  คะแนนแตละตวั 

     N  แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมนั้น 

 

  3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน  คือ  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   

F-test  (One-way  ANOVA)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ถาพบความแตกตางรายคูจะทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของความแตกตางรายคูดวยวิธี 

ของ  Scheffe′  โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2551  :  346 - 348) 

 

             ( X I - X j)
2 

MSerror{(ni + nj)|ninj} 

 

   เม่ือ F   แทน คาสถิติที่นําไปเปรียบคาเกณฑเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

     X i X j  แทน คาเฉลี่ยของกลุมที่ I และกลุมที่ j ตามลาํดับ 

     ninj  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมที่ I และกลุม j ตามลาํดับ 

     MSerror แทน คาประมาณของความแปรปรวนของความคาดเคลื่อน 

     dfb   แทน Degree of Freedom  สําหรับการแปรผันระหวางกลุม 

          ซึ่งเทากับ K-1 

     K   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

F  = 



บทที ่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

  1.  สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2.  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  เพื่อใหเกิดความเขาใจในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  X    แทน  คาเฉลี่ย 

  S.D.   แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  F  แทน สถิติทดสอบที่พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  (F-distribution) 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Sum  of  Squares) 

  MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean  Square) 

  df   แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ  (Degrees  of  Freedom) 

  p  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ (Significance)   

 

ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดบัข้ันดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ตามความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  และอาจารย  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

  ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามชั้นป  และกลุมสาขาวิชา 

  ตอนท่ี  4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 



 

 

169 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  และสังกัด

หนวยงาน 

  ตอนท่ี  5  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

  ตอนท่ี  6  ผลการศกึษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  ตอนท่ี  7  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

ที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  อาจารย  และผูบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

  1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปรากฏดังตาราง  5 - 6 

 

ตาราง  5  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

148 

232 

 

38.9 

61.1 

รวม 380 100.0 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  19  ป 

  19 - 20  ป 

  21 - 22  ป 

  มากกวา  22  ป 

 

5 

177 

151 

47 

 

1.3 

46.6 

39.7 

12.4 

รวม 380 100.0 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

3.  ชั้นป 

  ชั้นปที ่ 1 

  ชั้นปที่  2 

  ชั้นปที ่ 3 

  ชั้นปที ่ 4  ขึ้นไป 

 

127 

106 

75 

72 

 

33.4 

27.9 

19.7 

18.9 

รวม 380 100.0 

3.  สังกัดคณะ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  คณะวิทยาศาสตร 

  คณะวิศวกรรมศาสตร 

  คณะพยาบาลศาสตร 

  คณะศึกษาศาสตร 

  คณะศิลปกรรมศาสตร 

  คณะเภสัชศาสตร 

  คณะเทคโนโลยี 

  คณะการบัญชีและการจัดการ 

  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  คณะสาธารณสุขศาสตร 

  คณะแพทยศาสตร 

  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

  คณะสัตวแพทยศาสตร 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

  คณะวัฒนธรรมศาสตร 

  คณะนิติศาสตร 

 

34 

19 

19 

4 

24 

7 

5 

15 

100 

28 

12 

24 

34 

17 

7 

9 

4 

3 

1 

14 

 

8.9 

5.0 

5.0 

1.1 

6.3 

1.8 

1.3 

3.9 

26.3 

7.4 

3.2 

6.3 

8.9 

4.5 

1.8 

2.4 

1.1 

0.8 

0.3 

3.7 

รวม 380 100.0 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

4.  กลุมสาขาวิชา 

  กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

245 

98 

37 

 

64.5 

25.8 

9.7 

รวม 380 100.0 

 

 จากตาราง  5  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ  61.1)  มีอายุระหวาง  19 - 20  ป  (รอยละ  46.6)   

กําลังศึกษาอยูชั้นปที่  1  (รอยละ  33.4)  สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ  (รอยละ  26.3)   

และสังกัดกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (รอยละ  64.5) 

 

ตาราง  6  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรยีน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรี   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  เห็นดวย 

  ไมเห็นดวย  

  เฉย ๆ 

 

 

184 

116 

80 

 

 

48.4 

30.5 

21.1 

รวม 380 100.0 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  พรอม 

  ไมพรอม   

  เฉย ๆ 

 

 

198 

89 

93 

 

 

52.1 

23.4 

24.5 

รวม 380 100.0 
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ตาราง  6  (ตอ) 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรยีนการสอน 

 มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม  อยางไร 

  มากขึ้น 

  เทาเดิม 

  ลดลง 

 

 

 

139 

173 

68 

 

 

 

36.6 

45.5 

17.9 

รวม 380 100.0 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบ 

 ตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  กระทบ 

  ไมกระทบ   

 เฉย ๆ 

 

 

 

184 

87 

109 

 

 

 

48.4 

22.9 

28.7 

รวม 380 100.0 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

 (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  หรือไม  อยางไร 

  ควร 

  ไมควร    

 เฉย ๆ 

 

 

187 

76 

117 

 

 

49.2 

20.0 

30.8 

รวม 380 100.0 

 

 จากตาราง  6  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรียน

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

  1.  นิสิตเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  48.4)  เนื่องจากสอดคลองกับการเปด - ปดของสถาบันการศึกษา

ในประชาคมอาเซียน 
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  2.  มหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  52.1)  เนื่องจากมหาวทิยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

  3.  เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพเทาเดิม  (รอยละ  45.5)   

เนื่องจากปรับเปลี่ยนเฉพาะระยะเวลาการเปด - ปดภาคเรียน  ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับหลักสูตร   

นิสิต  และอาจารยผูสอน 

  4.  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ

ตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  48.4)  เน่ืองจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  2  

ไมเหมาะกับการเรียนการสอน 

  5.  มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม  (เริ่มภาคเรียนที่  1   

ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  49.2)  เนื่องจากสอดคลองกับสภาพอากาศของไทย 

 

  1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏ 

ดังตาราง  7 - 8 

 

ตาราง  7  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

113 

216 

 

34.3 

65.7 

รวม 329 100.0 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  25  ป    

  25 - 30  ป 

  31 - 35  ป 

  36 - 40  ป 

  41 - 45  ป   

  มากกวา  45  ป 

 

13 

65 

54 

84 

57 

56 

 

4.0 

19.8 

16.4 

25.5 

17.3 

17.0 

รวม 329 100.0 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

3.  ตําแหนงหนาที่การงาน 

  ผูอํานวยการ/หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ 

  หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 

11 

65 

253 

 

3.3 

19.8 

76.9 

รวม 329 100.0 

4.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  ไมเกิน  5  ป  

  5 - 10  ป  

  11 - 15  ป 

  16 - 20  ป 

  21 - 25  ป   

  มากกวา  25  ป 

 

81 

97 

82 

36 

22 

11 

 

24.6 

29.5 

24.9 

10.9 

6.7 

3.3 

รวม 329 100.0 

5.  สังกัด 

  คณะ/วิทยาลัย  

  กอง/ศูนย 

  สถาบัน/สาํนัก 

 

137 

159 

33 

 

41.6 

48.3 

10.0 

รวม 329 100.0 

 

 จากตาราง  7  พบวา  เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ  65.7)  มีอายุระหวาง  36 - 40  ป  (รอยละ  25.5)   

มีตําแหนงหนาที่การงานเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  (รอยละ  76.9)  มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  

ระหวาง  5 - 10  ป  (รอยละ  29.5)  และสังกัดหนวยงานระดับกอง/ศูนย  (รอยละ  48.3) 
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ตาราง  8  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยางเจาหนาท่ี   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  เห็นดวย 

  ไมเห็นดวย  

  เฉย ๆ 

 

 

109 

170 

50 

 

 

33.1 

51.7 

15.2 

รวม 329 100.0 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  พรอม 

  ไมพรอม   

  เฉย ๆ 

 

 

166 

102 

61 

 

 

50.5 

31.0 

18.5 

รวม 329 100.0 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรยีนการสอน 

 มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม  อยางไร 

  มากขึ้น 

  เทาเดิม 

  ลดลง 

 

 

 

89 

157 

83 

 

 

 

27.1 

47.7 

25.2 

รวม 329 100.0 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบ 

 ตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  กระทบ 

  ไมกระทบ   

 เฉย ๆ 

 

 

 

200 

83 

46 

 

 

 

60.8 

25.2 

14.0 

รวม 329 100.0 
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

 (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  หรือไม  อยางไร 

  ควร 

  ไมควร    

 เฉย ๆ 

 

 

229 

41 

59 

 

 

69.6 

12.5 

17.9 

รวม 329 100.0 

 

 จากตาราง  8  พบวา  เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย

ครั้งนี ้ มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

  1.  เจาหนาที่ไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  51.7)  เนื่องจากสภาพอากาศไมเหมาะสม

และไมสอดคลองกับการเปด - ปดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 

  2.  มหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  50.5)  เนื่องจากมหาวทิยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

  3.  เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพเทาเดิม  (รอยละ  47.7)   

เนื่องจากประสิทธิการข้ึนอยูกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  4.  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ

ตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  60.8)  เน่ืองจากสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม 

  5.  มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรยีนตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนที่  1   

ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  69.6)  เนื่องจากสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศของไทย 
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  1.3  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏ 

ดังตาราง  9 - 10 

 

ตาราง  9  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

121 

175 

 

40.9 

59.1 

รวม 296 100.0 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  30  ป 

  30 - 35  ป 

  36 - 40  ป 

  41 - 45  ป 

  46 - 50  ป 

  มากกวา  50  ป 

 

21 

59 

65 

86 

36 

29 

 

7.1 

19.9 

22.0 

29.1 

12.2 

9.8 

รวม 296 100.0 

3.  วุฒิการศกึษาสูงสุด 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 

7 

113 

176 

 

2.4 

38.2 

59.5 

รวม 296 100.0 

4.  กลุมสาขาวิชา 

  กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

125 

106 

65 

 

42.2 

35.8 

22.0 

รวม 296 100.0 
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 จากตาราง  9  พบวา  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ  59.1)  มีอายุระหวาง  41 - 45  ป  (รอยละ  29.1)   

มีวุฒกิารศกึษาสูงสุดระดับปริญญาเอก  (รอยละ  59.5)  และสังกัดกลุมสาขาวชิามนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  (รอยละ  42.2) 

 

ตาราง  10  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยางอาจารย 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  เห็นดวย 

  ไมเห็นดวย  

  เฉย ๆ 

 

 

46 

230 

20 

 

 

15.5 

77.7 

6.8 

รวม 296 100.0 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

 ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  พรอม 

  ไมพรอม   

  เฉย ๆ 

 

 

81 

170 

45 

 

 

27.4 

57.4 

15.2 

รวม 296 100.0 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรยีนการสอน 

 มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม  อยางไร 

  มากขึ้น 

  เทาเดิม 

  ลดลง 

 

 

 

37 

102 

157 

 

 

 

12.5 

34.5 

53.0 

รวม 296 100.0 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

 อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบ 

 ตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  กระทบ 

  ไมกระทบ   

 เฉย ๆ 

 

 

 

231 

48 

17 

 

 

 

78.0 

16.2 

5.7 

รวม 296 100.0 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

 (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  หรือไม  อยางไร 

  ควร 

  ไมควร    

 เฉย ๆ 

 

 

239 

27 

30 

 

 

80.7 

9.1 

10.1 

รวม 296 100.0 

 

 จากตาราง  10  พบวา  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมตัวอยางในการวจิัย

ครั้งนี ้ มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

  1.  อาจารยไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  77.7)  เนื่องจากสภาพอากาศไมเหมาะสม  

ไมสอดคลองกับการเปด - ปดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

มีวันหยุดในชวงภาคเรียนท่ี  2  จาํนวนมาก  และการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงการปด

ปงบประมาณ 

  2.  มหาวิทยาลัยไมมีความพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  57.4)  เนื่องจากการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงการปด

ปงบประมาณและสภาพอากาศที่ไมเหมาะสมตอการเรียนการสอน 

  3.  เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพลดลง  (รอยละ  53.0)   

เนื่องจากภาคเรียนท่ี  2  มีสภาพอากาศรอนและมีวันหยุดจํานวนมาก 
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  4.  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ

ตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  78.0)  เน่ืองจากภาคเรียนท่ี  2  มีสภาพอากาศ

รอนและมีวันหยุดจํานวนมาก 

  5.  มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม  (เริ่มภาคเรียนที่  1   

ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  80.7)  เนื่องจากสอดคลองกับสภาพอากาศ  การเบิกจายงบประมาณ   

และวัฒนธรรมของไทย 

 

 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ตามความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  และอาจารย  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

  2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปด - ปดภาคเรยีน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ตามความคิดเห็นของนิสิต  แยกเปนรายดาน  ปรากฏดังตาราง  11 

 

ตาราง  11  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานการเรียนการสอน 

1.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเลือก 

   รายวิชาเรียนของขาพเจา 

1.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเตรียม 

   การเรียนของขาพเจา 

1.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอสภาพ 

   หองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

   ในการเรียน 

 

2.15 

 

 

2.48 

 

 

2.39 

 

1.88 

 

 

1.81 

 

 

1.87 

 

นอย 

 

 

นอย   
นอย 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเรียน 

   ในแตละรายวิชาของขาพเจา 

1.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสอบ 

   ของขาพเจา 

1.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียนของขาพเจา 

1.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัด 

   การเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลัยที่ขาพเจาสังกัด 

1.8  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัด 

   การเรียนการสอนของสํานักศึกษาท่ัวไป   

   (รายวชิาศึกษาทั่วไป) 

1.9  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการเรียน 

   ของขาพเจา 

2.31 

 

 

2.20 

 

 

2.29 

 

 

2.34 

 

 

2.25 

 

 

 

2.88 

1.78 

 

 

1.84 

 

 

1.78 

 

 

1.81 

 

 

1.79 

 

 

 

1.84 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.37 1.45 นอย 

2 ดานการทํากิจกรรม 

2.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึง 

   และทราบขอมูลการทาํกิจกรรมของขาพเจา 

2.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสนใจ 

   ในการเขารวมหรือการทาํกิจกรรมของขาพเจา 

 

2.34 

 

 

2.50 

 

1.74 

 

 

1.79 

 

นอย 

 

 

นอย 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 2.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวม 

   กิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 

2.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรม 

   ของนิสิต 

2.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอจํานวน 

   ผูเขารวมหรือทํากิจกรรม 

2.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอจํานวน 

   กิจกรรมของนิสิต 

2.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวม 

   หรือการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือทองถิ่น 

2.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการเขารวม 

   กิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 

2.51 

 

 

2.73 

 

 

2.65 

 

 

2.54 

 

 

2.48 

 

 

2.93 

1.76 

 

 

1.74 

 

 

1.74 

 

 

1.71 

 

 

1.72 

 

 

1.75 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

นอย 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.59 1.45 ปานกลาง 

3 ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

3.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผน  

   การฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพีของขาพเจา 

3.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในนกลุมประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอ 

   ชวงระยะเวลาในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

   ของขาพเจา 

 

2.65 

 

 

2.59 

 

1.83 

 

 

1.85 

 

ปานกลาง   
ปานกลาง 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 3.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเลือก 

   สถานที่ในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

   ของขาพเจา 

3.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานกับสถานที่ฝกประสบการณ/การวิชาชีพ 

   ของขาพเจา 

3.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการขออนุมัติ 

   เพื่อขอฝกประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 

3.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการออกฝก 

   ประสบการณ/การวิชาชีพในสถานที่จริงของขาพเจา 

3.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการรายงาน 

   ผลการฝกประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 

3.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการฝก 

   ประสบการณ/การฝกวิชาชพีของขาพเจา 

2.59 

 

 

 

2.53 

 

 

 

2.61 

 

 

2.58 

 

 

2.45 

 

 

2.57 

1.86 

 

 

 

1.87 

 

 

 

1.86 

 

 

1.87 

 

 

1.83 

 

 

1.80 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

นอย 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.57 1.61 ปานกลาง 

4 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

4.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผน  

   การดาํเนนิชีวิตของขาพเจา 

4.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเดินทาง 

   ของขาพเจา 

 

2.44 

 

 

2.51 

 

1.82 

 

 

1.86 

 

นอย 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 4.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอคาใชจาย 

   สวนตัวของขาพเจา 

4.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ของสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา 

4.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ระหวางขาพเจากับบุคคลอ่ืน 

4.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใช 

   สาธารณปูโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

4.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการทองเที่ยว 

   หรือการพักผอนของขาพเจา 

4.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการดําเนิน

   ชีวิตประจาํวันของขาพเจา 

2.26 

 

 

2.14 

 

 

2.04 

 

 

2.30 

 

 

2.54 

 

 

2.50 

1.86 

 

 

1.88 

 

 

1.88 

 

 

1.92 

 

 

1.94 

 

 

1.92 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

ปานกลาง 

 

 

นอย 

 รวม 2.34 1.57 นอย 

 โดยรวม 2.46 1.37 นอย 

 

 จากตาราง  11  พบวา  นิสิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับนอย  (X  = 2.46)  และรายดานอยูในระดับปานกลาง  2  ดาน   

และอยูในระดับนอย  2  ดาน 

  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน  โดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก   

คือ  ดานการทํากิจกรรม  (X  = 2.59)  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ  (X  = 2.57)   
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และดานการเรียนการสอน  (X  = 2.37)  ตามลาํดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก   

ดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  (X  = 2.34)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  โดยเรียงลาํดบัคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  

3  ลําดับแรก  คือ  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2  (มกราคม - พฤษภาคม)   

มีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของนิสิต  ( X  = 2.93)  อุณหภูมิและสภาพ

ภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2  (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการเรียนของนิสิต   

(X  = 2.88)  และการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ

ตอการจัดกิจกรรมของนิสิต  (X  = 2.73)  ตามลาํดับ 

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  3  ลําดับ  คอื  การเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางนิสิตกับบุคคลอ่ืน   

(X  = 2.04)  การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครวัของนิสิต  ( X  = 2.14)  และการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเลือกรายวิชาเรียนของนิสิต  ( X  = 2.15)  ตามลําดับ 

 

  2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่  แยกเปนรายดาน  ปรากฏดังตาราง  12 

 

ตาราง  12  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของเจาหนาท่ี 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานการปฏิบัติงาน 

1.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึง 

   และรับทราบขอมูลขาวสารสําหรับการปฏิบัติงาน 

   ของขาพเจา 

1.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอขั้นตอน 

   และวิธีการปฏิบัติงานของขาพเจา 

 

1.86 

 

 

 

2.09 

 

1.85 

 

 

 

1.87 

 

นอย 

 

 

 

นอย 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

   รวมกับบุคคล  หนวยงาน  หรือสถาบันอ่ืนของขาพเจา 

1.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอระบบ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

   ของมหาวิทยาลัย 

1.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยน

   เรียนรูการปฏิบัติงานของขาพเจา 

1.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ 

   ในการปฏิบัติงานของขาพเจา 

1.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมินผล 

   การปฏิบัติงานของขาพเจา 

1.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการปฏิบัติงาน

   ของขาพเจา 

2.19 

 

 

1.74 

 

 

 

1.76 

 

 

1.75 

 

 

1.57 

 

 

2.12 

1.87 

 

 

1.77 

 

 

 

1.78 

 

 

1.79 

 

 

1.73 

 

 

1.91 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 รวม 1.89 1.61 นอย 
2 ดานการวางแผน 

2.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเตรียม 

   การวางแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

2.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการมีสวนรวม 

   ในการจัดทาํแผนของบุคลากรในหนวยงานของขาพเจา 

 

2.05 

 

 

2.06 

 

1.88 

 

 

1.85 

 

นอย 

 

 

นอย 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 2.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการดาํเนินการ 

   ตามแผนการปฏิบัติงานในหนวยงานของขาพเจา 

2.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสําเรจ็

   ตามแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

2.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมิน

   แผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

2.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการปรับปรุง

   และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

2.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการ   

   แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทาํแผนการปฏิบัติงาน 

   ของขาพเจา 

2.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการวางแผน 

   การปฏิบัติงานของขาพเจา 

2.12 

 

 

1.96 

 

 

1.88 

 

 

1.92 

 

 

1.87 

 

 

 

2.00 

1.86 

 

 

1.84 

 

 

1.80 

 

 

1.79 

 

 

1.78 

 

 

 

1.83 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย 

 รวม 1.98 1.72 นอย 
3 ดานการประสานงาน 

3.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการรับ - สง

   ขอมูลขาวสารหรือเอกสารของขาพเจา 

3.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสื่อสาร

   ระหวางบุคคลหรือหนวยงานของขาพเจา 

 

1.87 

 

 

1.88 

 

1.75 

 

 

1.73 

 

นอย   
นอย 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 3.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานของขาพเจา 

3.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานกับผูรับบริการของขาพเจา 

3.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานกับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา 

   ของขาพเจา 

3.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

   ของขาพเจา 

3.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

   ของขาพเจา 

3.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอ 

   การประสานงานของขาพเจา 

1.85 

 

 

2.01 

 

 

1.74 

 

 

 

1.80 

 

 

 

2.05 

 

 

 

2.01 

1.73 

 

 

1.77 

 

 

1.75 

 

 

 

1.75 

 

 

 

1.78 

 

 

 

1.84 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย 

 รวม 1.90 1.65 นอย 
4 ดานการบริการ 

4.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประชาสัมพนัธขอมูล/ขาวสารการใหบริการ 

   ในหนวยงานของขาพเจา 

 

1.93 

 

1.78 

 

นอย 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 4.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอขั้นตอน 

   และวิธีการใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 

4.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใหบริการ 

   ตอผูรบับริการของขาพเจา 

4.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอชองทาง 

   การใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 

4.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมิน 

   ความพึงพอใจตอการใหบริการของผูรับบริการ 

4.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสาํเร็จ 

   ในการใหบรกิารในหนวยงานของขาพเจา 

4.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยน

   เรียนรูเก่ียวกับการใหบริการ 

4.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการบริการ 

   ของขาพเจา 

1.86 

 

 

1.90 

 

 

1.82 

 

 

1.87 

 

 

1.79 

 

 

1.78 

 

 

2.01 

1.78 

 

 

1.74 

 

 

1.73 

 

 

1.73 

 

 

1.75 

 

 

1.72 

 

 

1.82 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 รวม 1.87 1.65 นอย 
5 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

5.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผน  

   การดาํเนนิชีวิตของขาพเจา 

 

2.01 

 

1.82 

 

นอย 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 5.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเดินทาง 

   ของขาพเจา 

5.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอคาใชจาย 

   สวนตัวของขาพเจา 

5.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ของสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา 

5.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ระหวางขาพเจากับบุคคลอ่ืน 

5.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใช 

   สาธารณปูโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

5.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการทองเที่ยว 

   หรือการพักผอนของขาพเจา 

5.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการดําเนิน

   ชีวิตประจาํวันของขาพเจา 

2.00 

 

 

1.78 

 

 

1.87 

 

 

1.71 

 

 

2.12 

 

 

2.06 

 

 

2.09 

1.80 

 

 

1.77 

 

 

1.78 

 

 

1.71 

 

 

1.91 

 

 

1.84 

 

 

1.85 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

นอย 

 รวม 1.96 1.65 นอย 
 โดยรวม 1.92 1.57 นอย 
 

 จากตาราง  12  พบวา  เจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับนอย  (X  = 1.92)  และรายดานอยูในระดับนอยทุกดาน  ( X  = 1.87  

ถึง  1.98)   
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  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก   

คือ  ดานการวางแผน  (X  = 1.98)  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  (X  = 1.96)  และดานการประสานงาน  

(X  = 1.90)  ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานการบริการ  (X  = 1.87)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  โดยเรียงลาํดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  

3  ลําดับแรก  คือ  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติงานรวมกับบุคคล  หนวยงาน  หรือสถาบันอ่ืนของเจาหนาที่  ( X  = 2.19)  อุณหภูมิ 

และสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2  (มกราคม - พฤษภาคม)  มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่  (X  = 2.12)  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

มีผลกระทบตอการดาํเนนิการตามแผนการปฏิบัติงานในหนวยงานของเจาหนาที่  (X  = 2.12)   

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใช

สาธารณูปโภคในมหาวิทยาลยัของเจาหนาที่  ( X  = 2.12)  การเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่  (X  = 2.09)  และอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนท่ี  2  (มกราคม - 

พฤษภาคม)  มีผลกระทบตอการดาํเนนิชีวิตประจําวันของเจาหนาท่ี  (X  = 2.09)  ตามลําดบั 

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  3  ลําดับ  คอื  การเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ( X  = 1.57)  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีกับบุคคลอื่น  ( X  = 1.71)   

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมินผล

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  (X  = 1.74)  และการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานกับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่   

(X  = 1.74)  ตามลําดับ 
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  2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ตามความคิดเห็นของอาจารย  แยกเปนรายดาน  ปรากฏดังตาราง  13 

 

ตาราง  13  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของอาจารย 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานการเรียนการสอน 

1.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปด 

   รายวิชาสอนของขาพเจา 

1.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเตรียม 

   การสอนของขาพเจา 

1.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอสภาพหองเรียน  

   อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน 

   ของขาพเจา 

1.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัด    

   กระบวนการหรือกิจกรรมในการสอนของขาพเจา 

1.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอวิธีการสอน 

   ในแตละรายวิชาของขาพเจา 

1.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสอบ   

   การวัดผล  และการประเมินผลในแตละรายวิชา 

   ที่ขาพเจาทําการสอน 

 

2.86 

 

 

2.94 

 

 

3.44 

 

 

 

3.55 

 

 

2.77 

 

 

2.76 

 

1.85 

 

 

1.78 

 

 

1.78 

 

 

 

1.67 

 

 

1.71 

 

 

1.72 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียนของนิสิตกลุมท่ีขาพเจาทําการสอน 

1.8  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัด 

   การเรียนการสอนของคณะหรือวิทยาลัยที่ขาพเจาสังกัด 

1.9  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการสอน 

   ของขาพเจา 

2.90 

 

 

3.29 

 

 

4.09 

1.67 

 

 

1.71 

 

 

1.46 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 รวม 3.18 1.37 ปานกลาง 

2 ดานการวิจัย 

2.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผน 

   การทําวิจัยของขาพเจา 

2.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการขอรับทุน

   สนับสนุนการทาํวิจัยของขาพเจา 

2.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอพื้นที่ทําวิจัย

   ภาคสนามหรือกลุมตัวอยางการวิจัยของขาพเจา 

2.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการดาํเนินการ 

   วิจยัของขาพเจา 

2.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการรวมทําวิจัย

   กับบุคคล  หนวยงานหรือสถาบันอื่นของขาพเจา 

 

3.06 

 

 

2.76 

 

 

3.19 

 

 

3.12 

 

 

3.03 

 

1.78 

 

 

1.67 

 

 

1.78 

 

 

1.73 

 

 

1.70 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 2.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสาน

   ผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในการทําวิจัยของขาพเจา 

2.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการนาํเสนอ

   หรือเผยแพรผลงานวิจัยของขาพเจา 

2.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการทําวิจัย 

   ของขาพเจา 

2.77 

 

 

2.65 

 

 

3.23 

1.70 

 

 

1.73 

 

 

1.80 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.98 1.53 ปานกลาง 

3 ดานการบริการวิชาการ 

3.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การวางแผนการบริการวิชาการของขาพเจา 

3.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอชวงเวลา 

   การจัดบริการวิชาการของขาพเจา 

3.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอ 

   การประสานงานการบริการวิชาการของขาพเจา 

3.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรม

   การบริการวิชาการของขาพเจา 

3.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปน

   วิทยากรในการบริการวิชาการของขาพเจา 

 

3.18 

 

 

3.24 

 

 

3.09 

 

 

3.31 

 

 

2.81 

 

1.73 

 

 

1.68 

 

 

1.67 

 

 

1.70 

 

 

1.72 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 3.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปน 

   ผูทรงคณุวุฒิในการบริการวิชาการของขาพเจา 

3.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการบริการ 

   วิชาการเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนของขาพเจา 

3.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการบริการ 

   วิชาการของขาพเจา 

2.64 

 

 

3.12 

 

 

3.34 

1.69 

 

 

1.69 

 

 

1.73 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 3.09 1.53 ปานกลาง 

4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

4.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึง 

   และทราบขอมูลการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

4.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสงเสริม 

   และการใหทุนสนับสนุนการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

4.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงาน

   การทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

4.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรม

   ทํานศุลิปวัฒนธรรมของขาพเจา 

4.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวม 

   กิจกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

 

2.59 

 

 

2.54 

 

 

2.65 

 

 

2.82 

 

 

2.86 

 

1.66 

 

 

1.66 

 

 

1.70 

 

 

1.70 

 

 

1.69 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 4.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอประเพณี 

   และวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ินภาคอีสาน 

4.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอประเพณี 

   และวัฒนธรรมอันดีงามในมหาวิทยาลัย 

4.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการทํานุ

   ศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

2.84 

 

 

2.81 

 

 

3.06 

1.70 

 

 

1.71 

 

 

1.77 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.77 1.57 ปานกลาง 

5 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

5.1  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผน  

   การดาํเนนิชีวิตของขาพเจา 

5.2  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเดินทาง 

   ของขาพเจา 

5.3  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอคาใชจาย 

   สวนตัวของขาพเจา 

5.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ของสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา 

5.5  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

   ระหวางขาพเจากับบุคคลอ่ืน 

 

3.37 

 

 

3.13 

 

 

2.85 

 

 

3.31 

 

 

3.04 

 

1.69 

 

 

1.78 

 

 

1.81 

 

 

1.77 

 

 

1.86 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 5.6  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใช 

   สาธารณปูโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

5.7  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

   ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการทองเที่ยว 

   หรือการพักผอนของขาพเจา 

5.8  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2   

   (มกราคม - พฤษภาคม)  มผีลกระทบตอการดําเนิน

   ชีวิตประจาํวันของขาพเจา 

3.31 

 

 

3.54 

 

 

3.57 

1.83 

 

 

1.71 

 

 

1.72 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 รวม 3.26 1.53 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.06 1.36 ปานกลาง 

 

 จากตาราง  13  พบวา  อาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.06)  และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน  

(X  = 2.77  ถึง  3.26)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก   

คือ  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  ( X  = 3.26)  ดานการเรียนการสอน  (X  = 3.18)   

และดานการบริการวิชาการ  ( X  = 3.09)  ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานการทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  (X  = 2.77)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  โดยเรียงลาํดบัคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  

3  ลําดับแรก  คือ  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2  (มกราคม - พฤษภาคม)   

มีผลกระทบตอการสอนของอาจารย  (X  = 4.09)  อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่  2  

(มกราคม - พฤษภาคม)  มีผลกระทบตอการดําเนินชวีิตประจําวันของขาพเจา  ( X  = 3.57)   

และการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการจัด   

กระบวนการหรือกิจกรรมในการสอนของขาพเจา  (X  = 3.55)  ตามลาํดับ 

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  3  ลําดับ  คอื  การเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึงและทราบขอมูลการทํานุ 
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ศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา  (X  = 2.54)  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสงเสริมและการใหทุนสนับสนุนการทํานุศิลปวัฒนธรรม   

(X  = 2.59)  และการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบ

ตอการเปนผูทรงคณุวุฒิในการบริการวิชาการของขาพเจา  ( X  = 2.64)  ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามชั้นป  และกลุมสาขาวิชา 

  3.1  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามชั้นป  ปรากฏดังตาราง  14 

 

ตาราง  14  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

   อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี 

   ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทีม่ีชั้นปแตกตางกัน 

 

ลําดับ รายการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1 ดานการเรียนการสอน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

3 

376 

10.354 

786.542 

3.451 

2.092 

1.650 0.177 

2 ดานการทาํกิจกรรม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

3 

376 

1.482 

799.556 

0.494 

2.126 

0.232 0.874 

3 ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

3 

376 

8.378 

985.802 

2.793 

2.622 

1.065 0.364 

4 ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

3 

376 

1.547 

936.821 

0.516 

2.492 

0.207 0.892 

รวม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

3 

376 

4.057 

714.447 

1.352 

1.900 

0.712 0.545 

 

 จากตาราง  14  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีชั้นป 

แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  โดยรวมและเปนรายดาน  

ไดแก  ดานการเรียนการสอน  ดานการทํากิจกรรม  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพี   

และดานการดําเนินชวีิตประจาํวัน  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

 

  3.2  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามกลุมสาขาวิชา  ปรากฏดังตาราง  15 

 

ตาราง  15  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน   

   อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี 

   ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทีส่ังกัดกลุมสาขาวิชาแตกตางกัน 

 

ลําดับ รายการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1 ดานการเรียนการสอน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

377 

4.189 

792.707 

2.094 

2.103 

0.996 0.370 

2 ดานการทาํกิจกรรม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

377 

12.481 

788.557 

6.241 

2.092 

2.984 0.052 

3 ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

377 

11.478 

982701 

5.739 

2.607 

2.202 0.112 

4 ดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

377 

7.844 

930.524 

3.922 

2.468 

1.589 0.206 

รวม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

377 

6.552 

711.953 

3.276 

1.888 

1.735 0.178 

 

 จากตาราง  15  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สงักัด 

กลุมสาขาวิชาแตกตางกัน  มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

โดยรวมและเปนรายดาน  ไดแก  ดานการเรยีนการสอน  ดานการทาํกิจกรรม  ดานการฝก 

ประสบการณ/การฝกวิชาชีพ  และดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   
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 ตอนท่ี  4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  และสังกัด

หนวยงาน 

  4.1  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  ปรากฏ 

ดังตาราง  16 

 

ตาราง  16  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในระดับปริญญาตรีของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

   ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

ลําดับ รายการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1 ดานการปฏิบัติงาน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

75.392 

778.245 

15.078 

2.409 

6.258 0.000* 

2 ดานการวางแผน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

75.958 

897.608 

15.192 

2.779 

5.467 0.000* 

3 ดานการประสานงาน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

86.495 

807.286 

17.299 

2.499 

6.921 0.000* 

4 ดานการบริการ 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

67.214 

829.120 

13.443 

2.567 

5.237 0.000* 

5 ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

62.807 

838.034 

12.561 

2.595 

4.842 0.000* 

รวม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

5 

323 

70.954 

745.838 

14.191 

2.309 

6.146 0.000* 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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 จากตาราง  16  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

โดยรวมและเปนรายดาน  ไดแก  ดานการปฏิบัติงาน  ดานการวางแผน  ดานการประสานงาน   

ดานการบริการ  และดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  แตกตางกัน  (p  < 0.05)   

  เพื่อทราบวาเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีแตกตางกัน  ผูวิจัยจึงทําการ 

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยทดสอบความมีนยัสาํคัญทางสถิติของความแตกตาง

รายคูดวยวิธีของ  Scheffe′  ผลการทดสอบรายคู  ปรากฏดังตาราง  17 - 21 

 

ตาราง  17  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 
ไมเกิน 

5  ป 
5-10  ป 11-15  ป 16-20  ป 21-25  ป 

มากกวา 

25  ป 
ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
X  1.66 2.41 2.11 1.11 1.41 0.76 

ไมเกิน  5  ป 1.66 - 0.69 0.619 0.689 0.994 0.667 

5 - 10  ป 2.41  - 0.901 0.003* 0.195 0.052 

11 - 15  ป 2.11   - 0.067 0.614 0.199 

16 - 20  ป 1.11    - 0.992 0.994 

21 - 25  ป 1.41     - 0.937 

มากกวา  25  ป 0.76      - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  17  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   
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ดานการปฏิบัติงาน  มากกวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  

16 - 20  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 

ตาราง  18  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการวางแผนของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 
ไมเกิน 

5  ป 
5-10  ป 11-15  ป 16-20  ป 21-25  ป 

มากกวา 

25  ป 
ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
X  1.75 2.49 2.22 1.04 1.55 1.30 

ไมเกิน  5  ป 1.75 - 0.119 0.645 0.484 0.999 0.982 

5 - 10  ป 2.49  - 0.950 0.002* 0.334 0.404 

11 - 15  ป 2.22   - 0.029* 0.723 0.695 

16 - 20  ป 1.04    - 0.937 0.999 

21 - 25  ป 1.55     - 0.999 

มากกวา  25  ป 1.30      - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  18  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  และ  11 - 15  ป  มีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  ดานการวางแผน  มากกวา  เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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ตาราง  19  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการประสานงานของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 
ไมเกิน 

5  ป 
5-10  ป 11-15  ป 16-20  ป 21-25  ป 

มากกวา 

25  ป 
ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
X  1.57 2.42 2.22 0.98 1.64 0.91 

ไมเกิน  5  ป 1.57 - 0.027* 0.225 0.630 1.000 0.891 

5 - 10  ป 2.42  - 0.983 0.001* 0.502 0.111 

11 - 15  ป 2.22   - 0.010* 0.800 0.247 

16 - 20  ป 0.98    - 0.791 1.000 

21 - 25  ป 1.64     - 0.904 

มากกวา  25  ป 0.91      - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  19  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  ไมเกิน  5  ป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

ดานการประสานงาน  นอยกวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  และ  11 - 15  ป  มีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการประสานงาน  มากกวา  เจาหนาท่ี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ  0.05   
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ตาราง  20  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการบริการของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 
ไมเกิน 

5  ป 
5-10  ป 11-15  ป 16-20  ป 21-25  ป 

มากกวา 

25  ป 
ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
X  1.48 2.28 2.21 0.99 1.80 1.57 

ไมเกิน  5  ป 1.48 - 0.058 0.136 0.789 0.985 1.000 

5 - 10  ป 2.28  - 1.000 0.005* 0.897 0.857 

11 - 15  ป 2.21   - 0.013* 0.946 0.903 

16 - 20  ป 0.99    - 0.626 0.953 

21 - 25  ป 1.80     - 1.000 

มากกวา  25  ป 1.57      - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  20  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  และ  11 - 15  ป  มีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  ดานการบริการ  มากกวา  เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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ตาราง  21  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการดาํเนินชีวิตประจําวันของเจาหนาท่ี   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 
ไมเกิน 

5  ป 
5-10  ป 11-15  ป 16-20  ป 21-25  ป 

มากกวา 

25  ป 
ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
X  1.65 2.35 2.28 1.18 1.93 1.02 

ไมเกิน  5  ป 1.65 - 0.139 0.277 0.834 0.991 0.919 

5 - 10  ป 2.35  - 1.000 0.018* 0.942 0.248 

11 - 15  ป 2.28   - 0.041* 0.974 0.317 

16 - 20  ป 1.18    - 0.707 1.000 

21 - 25  ป 1.93     - 0.805 

มากกวา  25  ป 1.02      - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  21  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป  และ  11 - 15  ป  มีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  ดานการดาํเนินชวีิตประจาํวัน  มากกวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

 

  4.2  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามสังกัดหนวยงาน  ปรากฏดังตาราง  22 
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ตาราง  22  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

   อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี 

   ของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

ลําดับ รายการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1 ดานการปฏิบัติงาน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

80.891 

772.747 

40.445 

2.370 

17.063 0.000* 

2 ดานการวางแผน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

106.660 

866.907 

53.330 

2.659 

20.055 0.000* 

3 ดานการประสานงาน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

85.595 

808.186 

42.797 

2.479 

17.263 0.000* 

4 ดานการบริการ 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

96.776 

799.559 

48.388 

2.453 

19.729 0.000* 

5 ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

67.072 

833.769 

33.536 

2.558 

13.113 0.000* 

รวม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

326 

86.193 

730.599 

43.096 

2.241 

19.230 0.000* 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  22  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยรวมและเปนรายดาน  ไดแก   

ดานการปฏิบัติงาน  ดานการวางแผน  ดานการประสานงาน  ดานการบริการ  และดานการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  แตกตางกัน  (p < 0.05)   

  เพื่อทราบวาเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแตกตางกัน  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ 

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยทดสอบความมีนยัสําคัญทางสถิติของความแตกตางรายคู 

ดวยวิธีของ  Scheffe′  ผลการทดสอบรายคู  ปรากฏดังตาราง  23 - 27 
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ตาราง  23  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

 คณะ/วิทยาลัย กอง/ศูนย สถาบัน/สํานัก 
สงักัดหนวยงาน 

X  2.51 1.54 1.35 

คณะ/วิทยาลัย 2.51 - 0.000* 0.000* 

กอง/ศูนย 1.54  - 0.777 

สถาบัน/สํานัก 1.35   - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  23  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการปฏิบัติงาน  มากกวา  เจาหนาที่  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสงักัดกอง/ศนูย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ที่ระดับ  0.05 

 

ตาราง  24  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการวางแผนของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

 คณะ/วิทยาลัย กอง/ศูนย สถาบัน/สํานัก 
สงักัดหนวยงาน 

X  2.71 1.57 1.42 

คณะ/วิทยาลัย 2.71 - 0.000* 0.000* 

กอง/ศูนย 1.57  - 0.870 

สถาบัน/สํานัก 1.42   - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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 จากตาราง  24  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการวางแผน  มากกวา  เจาหนาท่ี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสงักัดกอง/ศนูย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ที่ระดับ  0.05 

 

ตาราง  25  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการประสานงานของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

 คณะ/วิทยาลัย กอง/ศูนย สถาบัน/สํานัก 
สงักัดหนวยงาน 

X  2.55 1.54 1.38 

คณะ/วิทยาลัย 2.55 - 0.000* 0.000* 

กอง/ศูนย 1.54  - 0.834 

สถาบัน/สํานัก 1.38   - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  25  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการประสานงาน  มากกวา  เจาหนาท่ี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสงักัดกอง/ศนูย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ที่ระดับ  0.05 
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ตาราง  26  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการบริการของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

 คณะ/วิทยาลัย กอง/ศูนย สถาบัน/สํานัก 
สงักัดหนวยงาน 

X  2.56 1.42 1.53 

คณะ/วิทยาลัย 2.56 - 0.000* 0.001* 

กอง/ศูนย 1.42  - 0.916 

สถาบัน/สํานัก 1.53   - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 จากตาราง  26  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการบริการ  มากกวา  เจาหนาที่  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสงักัดกอง/ศนูย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ที่ระดับ  0.05 

 

ตาราง  27  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

   ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการดาํเนินชีวิตประจําวันของเจาหนาท่ี   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดหนวยงานแตกตางกัน 

 

 คณะ/วิทยาลัย กอง/ศูนย สถาบัน/สํานัก 
สงักัดหนวยงาน 

X  2.53 1.58 1.70 

คณะ/วิทยาลัย 2.53 - 0.000* 0.014* 

กอง/ศูนย 1.58  - 0.903 

สถาบัน/สํานัก 1.70   - 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
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 จากตาราง  27  พบวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการดาํเนินชวีิตประจาํวัน  มากกวา  

เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดกอง/ศูนย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 

 ตอนท่ี  5  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

  การเปรยีบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  ปรากฏดังตาราง  28 

 

ตาราง  28  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในระดับปริญญาตรีของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีกลุมสาขาวิชาแตกตางกัน 

 

ลําดับ รายการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1 ดานการเรียนการสอน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

6.375 

554.879 

3.188 

1.894 

1.683 0.188 

2 ดานการวิจัย 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

2.841 

696597 

1.421 

2.377 

0.598 0.551 

3 ดานการบริการวิชาการ 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

9.106 

689.368 

4.553 

2.353 

1.935 0.146 

4 ดานการทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

3.689 

730.054 

1.844 

2.492 

0.740 0.478 

5 ดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

2.485 

695.579 

1.243 

2.374 

0.523 0.593 

รวม 
ระหวางกลม 

ภายในกลุม 

2 

293 

2.663 

547.760 

1.332 

1.869 

0.712 0.491 
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 จากตาราง  28  พบวา  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สังกัดกลุมสาขาวชิา 

แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  โดยรวมและเปนรายดาน  

ไดแก  ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวชิาการ  ดานการทาํนุบํารงุศลิปวัฒนธรรม   

และดานการดําเนินชวีิตประจาํวัน  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

 

 ตอนท่ี  6  ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  6.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เม่ือเปด - ปดภาคเรยีน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

   6.1.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  29 

 

ตาราง  29  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอดี ความถ่ี  (คน) 

1 มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซยีน 34 

2 
ชวงเวลาจากมัธยมศึกษาจนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตสามารถ 

ใชเวลาในการเตรียมความพรอมกอนเขาเรยีน 
21 

3 
ชวงเวลาจากมัธยมศึกษาจนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตสามารถ 

ใชเวลาในการหารายไดพิเศษหรือคาเทอม 
10 

4 สามารถการแลกเปลี่ยนนิสิตจากสถาบันการศึกษาอื่นภายในอาเซยีน 10 

5 มีระยะเวลาสาํหรับการพักผอนยาวนาน 6 

6 มีระยะเวลาในการปดเรียนท่ีนานกวาเดิม 6 

7 มรีะยะเวลาในการเรียนมากขึ้น 4 

8 เปนระบบใหมที่ทําใหนิสิตมีความตื่นตัวและขยันมากขึ้น 3 

9 ไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซยีน 3 

10 ไดปรับตัวในการเขาเรียนในชวงระยะเวลาที่ตางไปจากเดิม 2 
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ตาราง  29  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอดี ความถ่ี  (คน) 

11 มีความเหมาะสมแลว  นิสิตมีเวลาเรยีนที่เหมาะสม 1 

12 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในดานตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถนํามา

ปรับใชในการเรียนการสอนและการดาํเนินชีวิต 
1 

13 นิสิตสามารถเก็บหนวยกิตไดเร็วขึ้น 1 

14 มีกิจกรรมใหทําหลากหลายขึ้น 1 

15 
มีการตดิตอสื่อสารหรือประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน

ภายในประชาคมอาเซียน 
1 

16 มีการกําหนดการเปด - ปดภาคเรียนที่เปนระบบ 1 

17 เปนการเปดรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมในวงการศึกษา 1 

18 เปนสิ่งท่ีดีมากสาํหรับการเปด - ปด  ตามประชาคมอาเซียน 1 

 

 จากตาราง  29  พบวา  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีคาความถี่มากท่ีสุด  3  ลําดับแรก  คือ  มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคม

อาเซียน  จาํนวน  34  คน  ชวงเวลาจากมัธยมศึกษาจนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตสามารถ 

ใชเวลาในการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน  จาํนวน  21  คน  ชวงเวลาจากมัธยมศึกษาจนถึง 

กอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตสามารถใชเวลาในการหารายไดพิเศษหรือคาเทอม  จํานวน  10  คน  

และสามารถการแลกเปลี่ยนนสิิตจากสถาบันการศึกษาอื่นภายในอาเซียน  จํานวน  10  คน  ตามลําดับ 

 

   6.1.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  30 
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ตาราง  30  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

1 สภาพอากาศไมเหมาะสม 67 

2 
การเปด - ปดภาคเรียนมีความลาชาและระยะเวลากอนเปดภาคเรยีน 

ของมหาวิทยาลัยยาวนานเกินไป 
12 

3 กระทบตอการฝกงาน/ฝกสอน 11 

4 
ชวงเวลาจากมัธยมศึกษาจนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตไมไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 
10 

5 มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอม 9 

6 มีผลกระทบตอการพักผอนของครอบครัว 7 

7 นิสิตปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไมทัน 6 

8 การเดินทางในชวงหนาฝนมีความลาํบาก 5 

9 ชวงเรยีนตรงกับวันหยุด 4 

10 มีระยะเวลาในการเรียนมากเกินไป 3 

11 ชวงปดเทอมไมมีเพื่อน 3 

12 การเปด - ปดภาคเรียนไมตรงกับโรงเรียน 3 

13 เปดเทอมเรว็เกินไป 2 

14 เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนนิสิตกับประเทศอ่ืนเนื่องจากยังไมเกงภาษา 2 

15 กระทบการทํากิจกรรมของนิสิต 2 

16 มีผลตอการสําเร็จการศึกษา  (จบชากวาเดิม)   2 

17 คาใชจายสําหรับสาธารณูปโภคสูงข้ึน 2 

18 ไมมีเวลาไปชวยผูปกครองทําเกษตรกรรมในชวงฤดูฝน 2 

19 เวลาและกําหนดการที่เปลี่ยนแปลงสงผลตอการเรียน 1 

20 การเปด - ปดภาคเรียนไมมีความยืดหยุน 1 

21 นิสิตสับสนในการเปด - ปดภาคเรียน 1 

22 มีขอบกพรองมาก 1 

23 ควรมีการจัดระบบใหม 1 

24 ไมมีการแลกเปลี่ยนนสิิตในอาเซยีนอยางแทจริง 1 

25 มีเวลาในการพักผอนนอย 1 
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ตาราง  30  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

26 ผูปกครองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 1 

27 ระยะเวลาในการเปด - ปดไมสอดคลองกับวิถีชีวิต 1 

28 สูญเสียเอกลักษณเดิมของการศึกษาแบบไทย 1 

29 มีผลกระทบในชวงกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 1 

30 นิสิตไมมีความพรอม 1 

 

 จากตาราง  30  พบวา  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีคาความถี่มากท่ีสุด  3  ลําดับแรก  คือ  สภาพอากาศไมเหมาะสม  จํานวน  67  คน  การเปด - ปด

ภาคเรียนมีความลาชาและนานเกินไป  จํานวน  12  คน  และกระทบตอการฝกงาน/ฝกสอน  จํานวน  

11  คน  ตามลําดับ 

 

   6.1.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็นของนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  31 

 

ตาราง  31  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคดิเห็นของนิสิต 

    ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่  (คน) 

1 ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมถิุนายน) 13 

2 
หากพัฒนาหองเรยีนเปนหองประอากาศทั้งหมดจะเปด - ปดภาคเรียน 

แบบไหนก็ได 
3 

3 
การเปลี่ยนแปลงการเปด - ปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบ

อะไร 
2 

4 มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการสอนและการทาํกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 1 

5 การเปดรายวิชาควรเปดรายวชิาที่ตรงความตองการของนสิิตมากขึ้น 1 

6 มหาวิทยาลัยควรจัดวันและเวลาเรียนใหมีความเหมาะสม 1 

 



 

 

215 

ตาราง  31  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่  (คน) 

7 มหาวิทยาลัยควรลดคาเทอมลง 1 

8 มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนในเทอม  Summer  ใหดีกวานี้ 1 

9 ควรจัดการเรียนการสอนใหเขากับสภาพอากาศในบางรายวิชา 1 

10 ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปใหดกีวานี้ 1 

11 อาจารยผูสอนควรสอนใหมีประสิทธิภาพ 1 

12 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหดีข้ึน 1 

13 ควรกําหนดใหมีเวลาเรียนทดแทนชวงวันหยุด 1 

14 ควรขยายที่นั่งเรียนในแตละวิชา 1 

15 เพิ่มการสอนภาษาในภูมิภาคอาเซียนใหมากขึ้น 1 

16 ควรเปดสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับประประชาคมอาเซียนใหมากขึ้น 1 

17 เพิ่มกิจกรรมท่ีสนุกสนานใหมากขึ้น 1 

18 ผูสอนควรพัฒนาการเรียนการสอนใหนาสนใจ 1 

19 ควรสอนในรายวิชาที่สามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง 1 

20 ควรลดการเรียนในรายวชิาหมวดเลือกเสรีลง  เพราะไมรูจะเรียนไปเพื่ออะไร 1 

21 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 1 

22 ควรจัดการเรื่องการระบายน้าํ 1 

 

 จากตาราง  31  พบวา  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคดิเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีคาความถ่ีมากที่สุด  3  ลาํดับแรก  คือ  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียน

แบบเดมิ  เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  จํานวน  13  คน  หากพัฒนาหองเรียนเปนหองปรับ

อากาศทั้งหมดจะเปด - ปดภาคเรยีนแบบไหนก็ได  จํานวน  3  คน  และการเปลี่ยนแปลงการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไมมผีลกระทบอะไร  จํานวน  2  คน  ตามลําดับ 

 

  6.2  เจาหนาที ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 
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   6.2.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  32 

 

ตาราง  32  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอดุมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอดี ความถ่ี  (คน) 

1 มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน 19 

2 นิสิตสามารถแลกเปลี่ยนหรือศึกษาตอในตางประเทศไดสะดวก 16 

3 มีความเหมาะสมและเปด - ปดตรงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 7 

4 รถไมติดในชวงโรงเรยีนปดเทอม 4 

5 นักเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวเขาเรียนมากขึ้น 2 

6 เปด - ปดภาคเรียนตรงกับมหาวิทยาลัยอื่น 2 

7 นิสิตสามารถไปเที่ยวตางประเทศได 1 

8 เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 1 

9 สามารถรับนิสิตที่สําเรจ็การศึกษาในเดือนกรกฎาคมเขาศึกษาตอได 1 

10 นิสิตมีเวลาพักผอน  ทํากิจกรรม  และพักผอนกับครอบครัวมากขึ้น 1 

11 นิสิตมีเวลาเรียนมากขึ้น 1 

12 นิสิตไดฝกประสบการณชวงปดภาคเรียน 1 

13 สามารถหาท่ีทานอาหารไดงายชวงนิสิตปดเทอม 1 

14 สามารถติดตอประสานงานกบัประเทศภายในประชาคมอาเซียนไดงายขึ้น 1 

15 มีวันหยุดมากขึ้น 1 

16 นิสิตสามารถหารายไดระหวางเรียนในชวงกอนเปดภาคเรียนไดนานขึ้น 1 

 

 จากตาราง  32  พบวา  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีคาความถี่มากท่ีสุด  3  ลําดับแรก  คือ  มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคม

อาเซียน  จาํนวน  19  คน  นสิติสามารถแลกเปลี่ยนหรือศึกษาตอในตางประเทศไดสะดวก  จาํนวน  

16  คน  และมีความเหมาะสมและเปด - ปดตรงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  จํานวน  7  คน   

ตามลาํดับ 
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   6.2.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  33 

 

ตาราง  33  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

1 สภาพอากาศไมเหมาะสม 23 

2 
การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและสถาบันการศึกษาอื่น 
14 

3 ไมสอดคลองกับการบริหารงบประมาณของไทย 10 

4 เวลาเรียนในชวงเทอม  2  นอย  เนื่องจากมีวันหยุดจํานวนมาก 9 

5 เพ่ิมภาระคาไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัย 5 

6 ชวงเวลาจากมัธยมศกึษาจนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน   5 

7 ชวงปดเทอมนานเกินไป 4 

8 มีผลกระทบตอการรับนิสิตเขาศึกษาตอ 4 

9 มีผลตอการฝกสอน/ฝกงาน 3 

10 กระทบภาพรวมทั้งหมด 2 

11 สิ้นเปลืองทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2 

12 
มีผลกระทบตอการประสานงานกับโรงเรยีน  สถาบันการศึกษา   

และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
2 

13 อาจารยและนิสิตปรับตัวไมทนั 2 

14 กระทบสภาพเศรษฐกิจรอบมหาวิทยาลัย 1 

15 นิสิตเรียนหนักเกินไป 1 

16 อาจารยผูสอนมีความลําบากในการเตรียมการสอน 1 

17 ระบบการเรียนการสอนไมดีเทาที่ควร 1 

18 
กระทบการใชชีวิตประจําวันในการรับ - สงบุตรท่ีโรงเรยีนและการพักผอน

ของครอบครวั 1 

19 
นิสิตที่สําเร็จการศกึษาในภาคเรียนท่ี  1  ไมสามารถรับปรญิญาไดทันในเดือน

ธันวาคม  (เดิมสามารถรับไดทัน) 
1 
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ตาราง  33  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

20 อาจสงผลตอการทองเท่ียวของประเทศ 1 

21 มีผลกระทบตอการทํางานเนื่องจากตรงกับวันหยุด 1 

22 นิสิตมีเวลาวางนอยลง 1 

23 สภาพอากาศรอนในชวงภาคเรียนท่ี  2  สงผลใหผูเรยีนขาดสมาธ ิ 1 

24 
มหาวิทยาลัยยังไมมีการเตรียมการที่ดีพอสําหรับการเปด - ปดตามประชาคม

อาเซยีน 
1 

25 นิสิตใชเวลาในชวงปดภาคเรยีนไมเปนประโยชน 1 

26 
การบูรณาการการเรยีนการสอนกับกิจกรรมอ่ืนไมสามารถดําเนินงาน 

ใหแลวเสร็จตามปงบประมาณได 
1 

27 
ในชวงแรกของการเปด - ปดภาคเรียนแบบใหมอาจไมคลองตัวตองปรับตัว

และเตรยีมตัว   
1 

28 การเปลี่ยนแปลงยอมมีความคิดเห็นท่ีตางกัน 1 

29 การดําเนินงานของหนวยงานตองกําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาใหม 1 

30 
การไดงานทาํของบัณฑิต  นิสิตสําเรจ็การศึกษาชากวาเดิมในเดือนพฤษภาคม  

ซึ่งปกตสิําเร็จการศึกษาในเดอืนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน 
1 

31 กระทบการจัดการเรียนการสอน 1 

32 กระทบการจัดกิจกรรมในเปดภาคเรียนที่  1  ชวงฤดูฝน 1 

33 เปดเรียนไมสอดคลองกับวันหยุดไทย 1 

34 
มีการสอนชดเชยมากในภาคเรียนที่  2  สงผลกระทบตอการเรยีน 

และเกิดความเครียด 
1 

35 การจัดการเรียนการสอนไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตของคนไทย 1 

 

 จากตาราง  33  พบวา  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีคาความถี่มากท่ีสุด  3  ลําดับแรก  คือ  สภาพอากาศไมเหมาะสม  จํานวน  23  คน  การเปด - ปด

ไมตรงกับโรงเรียนในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันการศึกษาอื่น  

จํานวน  14  คน  และไมสอดคลองกับการบริหารงบประมาณของไทย  จํานวน  10  คน  ตามลาํดับ 
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   6.2.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็น 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  34 

 

ตาราง  34  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคดิเห็นของเจาหนาที่   

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่  (คน) 

1 ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมถิุนายน)  15 

2 ควรปรับเรื่องงบประมาณใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 3 

3 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนไมไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศหรือชวงเวลา   

แตขึ้นอยูกับนิสิต  อาจารยและกระบวนการเรียนการสอนมากกวา 
2 

4 ไมจําเปนตองทําตามประเทศอื่นในอาเซียน 1 

5 นิสิตและอาจารยตองรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนสอนใหมีประสิทธิภาพ 1 

6 การเปดเรยีนเร็วกวามหาวิทยาลัยอื่นอาจสงผลใหไดนิสิตเขาศึกษาตอมากขึ้น 1 

7 
ควรจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตามบริบทและสภาพภูมิอากาศ 

ของไทย  ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
1 

8 
มหาวิทยาลัยควรเตรียมการและศึกษาผลกระทบใหละเอียดและนําผล 

มาปรบัปรุงการเรียนการสอนตอไป 
1 

9 ไมมีปญหาในการเปดปดเพราะสายสนับสนุนยังทํางานตามปกติ 1 

10 หนวยงานอ่ืนควรกําหนดใหมีเวลาการเปด - ปดเหมือนกับมหาวิทยาลัย 1 

11 
ควรมุงเนนเอกลักษณละความแตกตาง  มุงเนนการสอนท่ีสามารถ 

นําไปใชไดจริง 
1 

 

 จากตาราง  34  พบวา  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคดิเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ท่ีมีคาความถี่มากที่สุด  3  ลําดับแรก  คอื  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม   

เปดภาคเรยีนที่  1  เดือนมิถุนายน)  จาํนวน  15  คน  ควรปรับเรื่องงบประมาณใหสอดคลอง 

กับการเรียนการสอน  จาํนวน  3  คน  และประสิทธิภาพการเรียนการสอนไมไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

หรือชวงเวลา  แตขึ้นอยูกับนิสิต  อาจารยและกระบวนการเรียนการสอนมากกวา  จาํนวน  2  คน  

ตามลาํดับ 
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  6.3  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

   6.3.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  35 

 

ตาราง  35  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอดุมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอดี ความถ่ี  (คน) 

1 
สามารถแลกเปลี่ยนนิสิต  บุคลากร  หรืออาจารยกับสถาบนัการศึกษา

ตางประเทศ 
20 

2 
มีความสะดวกตอการจัดการศึกษาในเชิงนโยบายในกลุมประชาคมอาเซยีน 

และประเทศอ่ืน 
15 

3 มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน 9 

4 
อาจารยสามารถไป  Conference  ในชวงปดเทอมเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

ในยุโรป  และอเมริกา 
3 

5 
มีระยะเวลาที่สอดคลองและเหมาะสมกับการวิจัย  การทาํงาน 

หรือการนําเสนอผลงานทางวชิาการ 
3 

6 
มีระยะเวลาในการสอนเพิ่มข้ึน  สงผลใหมีระยะเวลาในการจัดการเรียน 

การสอนที่มากขึ้น 
1 

7 การเปด - ปดดีทั้งสองแบบเพียงแตคุนเคยชินแบบไหน 1 

8 ผูบริหารไดหนาทําตามสวนกลางสั่งการ 1 

9 มีเวลาจัดการเรียนการสอน  การเตรียมการสอนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 1 

10 เหมาะสมกับกิจกรรม  In  Bound - Out  Bound 1 

11 ขอดียังไมเห็นเปนรูปธรรม 1 

12 
การเคลื่อนยายแรงงานหลังจากสําเรจ็การศึกษาสามารถเชือ่มตอกันไดพอดี 

ในบางประเทศ 
1 

13 ภาคเกษตรกรรมมีแรงงานในครัวเรือนเพราะนิสิตชวยงานกอนเปดเรียน 1 

14 มีวันหยุดยาวกอนปใหม  และเปนชวงเทศกาล 1 
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ตาราง  35  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอดี ความถ่ี  (คน) 

15 เปดเรียนหลังชวงพายะฝน  ทําใหปลอดภัย 1 

16 มีนิสิตตางชาติมากขึ้น 1 

17 สะดวกในการเทียบโอนและการศึกษาตอ 1 

18 ภาคเรียนที่  1  มีเวลาเรียนเพ่ิมขึ้น 1 

19 ภาคเรียนที่  2  ตรงกับเทศกาลสงกรานต  สงผลใหนิสิตเขารวมมากขึ้น 1 

20 ภาคเรียนที่  2  เหมาะสมกับการออกฝกสหกิจในสายงานบัญชี 1 

21 
ภาคเรียนที่  3  ตรงกับสถาบันการศกึษาในตางประเทศ  ซ่ึงเพิ่มโอกาสในการ

ไป  Summer  School 
1 

22 เปดโอกาสการสรางความสัมพันธวิชาการกับสถาบันที่มีระบบเดียวกัน 1 

23 กําลังเขาสูสมดุลในระบบใหม 1 

24 
การจราจรไมติดขัด  เพราะเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
1 

25 การหางานในตางประเทศไดงายขึ้น 1 

26 
สามารถเชิญอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศไดงายโดยเฉพาะ 

ดานวิจัย 
1 

27 
เหมาะสําหรับคณะ/หนวยงานท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนหรือเทียบโอน 

หนวยกิตกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
1 

 

 จากตาราง  35  พบวา  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีคาความถี่มากท่ีสุด  3  ลําดับแรก  คือ  สามารถแลกเปลี่ยนนิสิต  บุคลากร  หรืออาจารย 

กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  จํานวน  20  คน  มีความสะดวกตอการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย

ในกลุมประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น  จํานวน  15  คน  และมีความเปนสากลเหมือนกับประเทศ

อ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน  จํานวน  9  คน  ตามลําดับ 
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   6.2.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  36 

 

ตาราง  36  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

1 สภาพอากาศไมเหมาะสม 58 

2 
วันหยุดในภาคเรียนที่  2  มีมาก  สงผลใหอาจารยเรงทาํการสอน  และนสิิต

ไดรับความรูนอยลง 
27 

3 
การเปด - ปดภาคเรียนไมสอดคลองกับการปด - เปดของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
22 

4 
กระทบตอการฝกภาคสนาม  การฝกสอนในโรงเรยีน  และการฝกงาน 

ในสถานศึกษา 
21 

5 การเปด - ปดภาคเรียนไมสอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณ 19 

6 มหาวิทยาลัยสิ้นเปลืองคาไฟฟาในชวงภาคเรียนที่  2  มากขึ้น 16 

7 ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  ประเพณี  และวัฒนธรรมของไทย 7 

8 มีผลกระทบตอการรับเขาศึกษาตอ 6 

9 ไมเหมาะสมกับกับบริบทของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย 6 

10 กระทบตอการเตรียมการสอน  วิจัย  และบริการวิชาการ 6 

11 ปดเรยีนยาวนานเกินไป   5 

12 นักเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาจากมธัยมศึกษารอเปดภาคเรยีนนาน 5 

13 มีผลกระทบตอการสมัครเขาทํางาน 4 

14 มีผลกระทบตอการบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 4 

15 มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและความสัมพันธในครอบครัว 4 

16 การจัดโครงการไมสอดคลองกับงบประมาณโครงการและการประสานงาน 4 

17 กระทบดานการเรียนการสอน/ไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 3 

18 มีผลตอการเก็บขอมูลวิจัยในโรงเรียน 3 

19 การประสานงานกับโรงเรียนยุงยาก 3 
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ตาราง  36  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

20 
การเปดภาคเรียนท่ี  2  ทันทีหลังชวงเทศกาลปใหม  มีผลตอการเดินทาง 

และการเรียนในสัปดาหแรก 
2 

21 มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอม 2 

22 
ไมมีนิสิตตางชาติในประเทศเพื่อนบานเขามาศึกษาตอเพิ่ม  เมื่อเปด - ปด

แบบอาเซียน 
2 

23 กระทบการจัดกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 2 

24 มีอุปสรรคตอรายวิชาที่ตองทํากิจกรรมกับโรงเรียน 2 

25 สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  ไมไดเปด - ปดตรงกันทั้งหมด 2 

26 
อุปกรณสนับสนุนการเรยีนเสีย  (เครื่องปรับอากาศ)  เพราะทํางานหนัก

ในชวงฤดูรอน 
2 

27 งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการดูแลภูมิทัศน 1 

28 กระทบดานการบริหารจัดการ 1 

29 งานวิจัยไมสอดคลองกับเวลาเรียน 1 

30 
ความรูนิสิตจากมัธยมศึกษาไมตอเนื่องกับระดับอุดมศึกษาที่รอเปดภาคเรียน

ยาวนาน 
1 

31 อาจารยมีงานตลอดปไมมีชวงพัก 1 

32 ขาดการดาํเนินงานท่ีแทจริง 1 

33 ระบบที่ปรบัใหมไมสอดคลองกับระบบการทํางานของมหาวิทยาลัย 1 

34 ผูสอนและเจาหนาท่ีที่มีบุตรตองนําบุตรมาที่ทํางานในชวงปดภาคเรียน 1 

35 มีผลกระทบตอการขอทุนและการทําวิจัยของนิสิตมาก 1 

36 หองเรียนปฏิบัติการมีผลกระทบจากสภาพอากาศรอน 1 

37 

กิจกรรมการเรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ  และทํานุ  ยังไมเกิด 

ความรวมมือหรือการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  แตกลับมีผลกระทบ

ภายในประเทศ 

1 

38 อาจารยที่มีบุตรและกําลังเรียน  ไมสะดวกในการไปราชการ  อบรม  สัมมนา 1 

39 ปรับตัวยุงยากในชวงแรก 1 

40 หนาฝน  นิสิตทํากิจกรรมลําบาก 1 
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ตาราง  36  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอบกพรอง ความถ่ี  (คน) 

41 สถานที่ยังไมพรอมกับสภาพอากาศรอน 1 

42 การเปด - ปดแบบอาเซียนไมเกิดประโยชนตอคนสวนมาก 1 

43 ขาดการวางแผนการใชทรัพยากรและสงผลตอภาระคาใชจายของนิสิต 1 

44 
วงรอบการประเมินและการเลือ่นขั้นเงินเดือน  การใชจายงบประมาณ 

ไมสมัพันธกับชวงเวลาการปฏิบัติงานสอนและวิจัย 
1 

45 ระยะเวลาภาคเรยีนท่ี  3  นอย 1 

46 ภาคเรียนที่  1  ฝนตก  น้าํทวม 1 

47 ชวงรับปริญญาเปนชวงปดเทอมไมมีนิสิตชวยงาน 1 

48 
การเปด - ปดแบบอาเซยีนไมไดชวยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน  สิ่งที่ชวย

คือ  เงินทนุและภาระงานมากกวา 
1 

49 การจัดทําแผนงานในดานตาง ๆ  มีความยุงยาก 1 

50 กระทบการเดินทาง 1 

51 คุณภาพการศึกษาต่าํลง 1 

 

 จากตาราง  36  พบวา  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มคีาความถ่ี 

มากที่สุด  3  ลําดบัแรก  คือ  สภาพอากาศไมเหมาะสม  จาํนวน  58  คน  วันหยุดในภาคเรียนท่ี  2   

มีมาก  สงผลใหอาจารยเรงทําการสอน  และนิสิตไดรับความรูนอยลง  จาํนวน  27  คน   

และการเปด - ปดภาคเรียนไมสอดคลองกับการปด - เปดของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  22  คน  ตามลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

225 

   6.2.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็น 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  37 

 

ตาราง  37  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอน  ตามความคดิเห็นของอาจารย   

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่  (คน) 

1 ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมถิุนายน)  27 

2 
ควรเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบใหตรงกัน  ตั้งแตระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 
8 

3 
หากยังไมปรับเปลี่ยนไปเปด - ปดตามเดมิ  ควรมีการยืดหยุนในการบริหาร

จัดการงบประมาณมากกวานี้  และควรเปด - ปดใหสดคลองกับปงบประมาณ 
4 

4 หากจะปรับเปลี่ยนไปเปด - ปดตามเดิม  ควรมีการวิเคราะหใหดีกอน 2 

5 ควรจัดระยะเวลาชดเชยในชวงวันหยุดยาวในภาคเรียนที่  2 2 

6 

การเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซยีนเหมาะสําหรับมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางประเทศเทานัน้  ไมใช

มหาวิทยาลัยทั้งหมด  ควรมีการจัดกลุมมหาวิทยาลัยแลวจัดการเปด - ปด 

ใหเหมาะสมกับบรบิทของแตละมหาวิทยาลัยจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

ตอประเทศและประชาชน 

1 

7 
หากกลับไปเปด - ปดตามเดิม  จะมีผลกระทบตอการเดินทางของนิสิต

เนื่องจากการจราจรติดขัด 
1 

8 เปลี่ยนมา  2 - 3  ป  แลว  นาจะชินและไมควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 1 

9 
มหาวิทยาลัยควรมีจุดยืนในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  บางครั้ง 

ไมควรจะดําเนินตามที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยอยางเดียว 
1 

10 มหาวิทยาลัยควรมีความยืดหยุนในการใชหองเรยีนรวมกันระหวางคณะ 1 

11 
ระยะเวลาเรียนเทาเดิมใชทรัพยากรเทาเดิม  ดังนั้น  การเปดปดอาเซียน 

ไมมีผลกระทบ 
1 

12 มหาวิทยาลัยควรติดตั้งเครื่องปรบัอากาศทุกหองเรียน 1 

13 ควรปรับเปลี่ยนการเปดรายวชิาตามสภาพของฤดูกาล 1 

14 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไมเก่ียวกับเวลาการเปด - ปดภาคเรียน 1 
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ตาราง  37  (ตอ) 

 

ลําดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่  (คน) 

15 มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมเมื่อเปด - ปดแบบอาเซียน 1 

16 ควรมีการเตรียมการเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 1 

17 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการวิจัยอยางเปนระบบ 

กอนตัดสินใจ 
1 

18 
มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาขอดี - ขอเสียของการจัดการเรียนการสอน 

ตามอาเซียนใหละเอียดและเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน 
1 

 

 จากตาราง  37  พบวา  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ตามความคดิเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ท่ีมีคาความถี่มากที่สุด  3  ลําดับแรก  คอื  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม   

เปดภาคเรยีนที่  1  เดือนมิถุนายน)  จาํนวน  27  คน  ควรเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทย 

ทั้งระบบใหตรงกัน  ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา  จํานวน  8  คน   

และหากยังไมปรับเปลี่ยนไปเปด - ปดตามเดิม  ควรมีการยืดหยุนในการบรหิารจัดการงบประมาณ

มากกวานี ้ และควรเปด - ปดใหสอดคลองกับปงบประมาณ  จํานวน  4  คน  ตามลาํดับ 

 

 ตอนท่ี  7  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

ที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  อาจารย  และผูบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

  7.1  ความคิดเห็นของนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เก่ียวกับ

ผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดังน้ี 

   7.1.1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  นิสิตสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  1  อยูในชวง 

ฤดูฝนเดนิทางลําบาก  และภาคเรียนท่ี  2  มีสภาพอากาศรอน 
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    2)  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากจัดการศึกษาตามเดมิ  

เปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียนเทานั้น 

    3)  นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาเม่ือมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีน

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

มีประสิทธิภาพเทาเดิม  เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียน  ประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับหลักสูตร  อาจารยผูสอน  และผูเรียน 

    4)  นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาเม่ือมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีน

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมไมมีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน

เนื่องจากนิสิตเรียนตามปกติท่ีมหาวิทยาลัยเปดภาคเรยีน 

    5)  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียน 

ตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากตรงวิถีชีวิต  ประเพณี  และสภาพ

อากาศของไทย 

   7.1.2  ขอมูลผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เมื่อเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  ดานการเรียนการสอน   

     นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในดานการเรียน 

การสอน   

    2)  ดานการทาํกิจกรรม 

     นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรม  การจัดกิจกรรม 

และจํานวนผูเขารวมหรือทํากิจกรรมของนิสิต  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  1  อยูในชวง 

กลางฤดูฝน  และภาคเรยีนท่ี  2  มีอากาศที่รอน  สงผลใหการดําเนินการกิจกรรมของนิสิต 

มีความลําบาก   

    3)  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

     นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในดาน 

การฝกประสบการณ/การฝกวชิาชีพ 

    4)  ดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

     นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการดาํเนินชีวิตประจําวัน 
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   7.1.3  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    1)  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  มขีอดีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  คือ  มีความเปนสากล

เหมือนกับประเทศอื่น ๆ  ในประชาคมอาเซียน 

    2)  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  มขีอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  คอื   

สภาพอากาศที่รอนในภาคเรียนที่  2 

    3.  นิสิตสวนใหญไดขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  คือ  ควรกลับ 

ไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน) 

   โดยสรปุ  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรม  การจัดกิจกรรม 

และจํานวนผูเขารวมหรือทํากิจกรรมของนิสิต  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  1  อยูในชวง 

กลางฤดูฝน  และภาคเรียนท่ี  2  มีอากาศที่รอน  สงผลใหการดําเนินการกิจกรรมของนิสิต 

มีความลําบาก  โดยนิสิตไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไป 

เปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  ซึ่งมีตัวอยางขอคิดเห็น  ดังนี้ 

 

 “…ไมอยากทํากิจกรรมเลย  เพราะในชวงเปดเทอมภาคเรียนที่  1  เจอฝนตก  คนเขารวม 

ก็เขารวมกิจกรรมนอย…” 

(นิสิต  คนที่  1.  6  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ทํากิจกรรมเทอมแรกเจอฝน  สงผลใหตองมีแผนสองในการดําเนินงานไวตลอด…” 

(นิสิต  คนที่  2.  6  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มีผลกระทบอยางมาก  เชน  การรบันอง  ที่ผานมาสภาพอากาศมีพายุเขา  ฝนตกหนัก 

จนตองเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไป  อีกอยางสภาพอากาศในเทอมสองแดดจัดจนเกิดไปก็ไมอยาก 

เขารวมกิจกรรม…” 

(นิสิต  คนที่  3.  6  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…สภาพอากาศไมเปนใจในการทํากิจกรรมเลย…” 

(นิสิต  คนที่  4.  6  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…สงผลกระทบตอการทํากิจกรรม  คือ  ชวงรับนองตนภาคเรียนอยูในชวงหนาฝน…” 

(นิสิต  คนที่  5.  14  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ใหปรับเปนแบบเดิมดีกวาดวยสภาพอากาศในบานเรา  งานประเพณีและสิ่งตาง ๆ  

จะไดเหมือนเดิม…” 

(นิสิต  คนที่  6.  14  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรเปดเรียนแบบเดิม  เพราะเริ่มตนเรียนที่เร็วขึ้น…” 

(นิสิต  คนที่  7.  14  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…อยากเปดแบบเดิมเนื่องจากจะสอดคลองกับการเปดภาคเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา…” 

(นิสิต  คนที่  8.  26  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรมีการทบทวนวาที่เปด - ปดแบบอาเซียนมา  3  ป  มีขอดี  ขอเสีย  อยางไร   

กอนจะตัดสินใจ  หากเหมาะสมก็เปดแบบอาเซียนตอไป  แตหากมีขอเสียควรกลับไปเปดแบบเดิม…” 

(นิสิต  คนที่  9.  26  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิม  เพราะอยูในชวงท่ีเดินทางสะดวกและเริ่มเรียนไดเร็วขึ้น…” 

(นิสิต  คนที่  10.  26  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

  7.2  ความคิดเห็นของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจาก

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี  ดังน้ี 

   7.2.1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  เจาหนาท่ีสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากสภาพอากาศไมเหมาะสม   

การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน   

และมีผลตอการเบิกจายงบประมาณเนื่องจากชวงของการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงปด

ปงบประมาณ 
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    2)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับ 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากจัดการศึกษาตามเดิม  

เปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียนเทานั้น 

    3)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวาเมื่อมหาวิทยาลัยเลือ่นการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

มีประสิทธิภาพเทาเดิม  เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียน  ประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับหลักสูตร  อาจารยผูสอน  และผูเรียน 

    4)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวาเมื่อมหาวิทยาลัยเลือ่นการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียน 

การสอนในดานการเบิกจายงบประมาณ  เน่ืองจากชวงของการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงปด

ปงบประมาณ 

    5)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยควรกลบัไปเปด - ปดภาคเรียน 

ตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากตรงกับการเปด - ปดของโรงเรียน 

ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  และตรงกับวิถีชีวิตของไทย 

   7.2.2  ขอมูลผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เมื่อเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  ดานการปฏิบัติงาน   

     เจาหนาที่สวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการปฏิบัติงาน 

    2)  ดานการวางแผน 

     เจาหนาที่สวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการวางแผน 

    3)  ดานการประสานงาน 

     เจาหนาที่สวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการประสานงาน 

    4)  ดานการบริการ 

     เจาหนาที่สวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการบริการ 
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    5)  ดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

     เจาหนาที่สวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการดาํเนินชีวิตประจาํวัน 

   7.2.3  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    1)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ขอดีตอการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไมปรากฏผล

ที่เปนรปูธรรม 

    2)  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

คือ  สภาพอากาศท่ีรอนในภาคเรียนที่  2  ทําใหสิ้นเปลืองคาไฟฟา  การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียน 

ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  และมีผลตอการเบิกจายงบประมาณ

เนื่องจากชวงของการเปดภาคเรียนท่ี  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ 

    3.  เจาหนาที่สวนใหญไดขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  คือ  ควรกลับ 

ไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  และควรมีการมีการเตรียม 

ความพรอมในดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

   โดยสรปุ  เจาหนาที่สวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

โดยเจาหนาท่ีไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรยีน

แบบเดมิ  (เปดภาคเรยีนท่ี  1  เดือนมิถุนายน)  และควรมีการเตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานและการใหบรกิาร  ซึ่งมีตัวอยางขอคิดเห็น  ดังนี้ 

 

 “…มหาวิทยาลัยในที่นี้  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด  ทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับ  

มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือเปลา  แลวมหาวิทยาลัยที่กลาว

มาไดมีความพรอมหรือการเตรียมความพรอมหรือไม  ถามหาวิทยาลัยบางกลุมไมพรอมแลว  ก็คงเปน

ปญหาใหมที่ทําใหระบบนี้ไปตอไมได  อาจตองกลับไปใชระบบเดิม  เพราะระบบเดิมถือเปนปฏิทิน 

ทางการศึกษาที่ลงตัวแลว…” 

(เจาหนาที่  คนที่  1.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…ควรมีการเตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการ  เนื่องจากปจจุบันมีนิสิตและบุคลากรที่เปนชาวตางชาติเขามาศึกษาตอ 

และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั…” 

(เจาหนาที่  คนที่  1.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…สมควรกลับไปเปด - ปดแบบเดิม  เพราะจะสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อเขามา

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและตรงกับสภาพอากาศของประเทศไทย…” 

(เจาหนาที่  คนที่  2.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ควรมีการพัฒนาทักษะ

ในดานการใหบริการตาง ๆ และพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากรใหมีความเชื่อมั่นในตัวเอง   

เพื่อรองรับการเขามาเรียนของนักศึกษาในกลุมอาเซียน…” 

(เจาหนาที่  คนที่  2.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิม  เพราะตรงกับวิถีชีวิตของคนไทยและมีความคุนเคยกับการเปด

แบบเดมิมากกวา…” 

(เจาหนาที่  คนที่  3.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…เมื่อนํารูปแบบการจัดการศึกษาแบบอาเซียนมาใชเต็มรูปแบบ  มหาวิทยาลัยควรสงเสริม

ดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรเพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น…” 

(เจาหนาที่  คนที่  3.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิม  เนื่องจากคณะไดวางแผนการรบันักเรยีนเพื่อเขาศึกษาตอ 

ในมหาวิทยาลัยตามเดิมเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีการเปด - ปดตามเดิม…” 

(เจาหนาที่  คนที่  4.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรเตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการ…” 

(เจาหนาที่  คนที่  4.  21  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิม  เนื่องจากมีความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณ   

และสอดคลองกับการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย…” 

(เจาหนาที่  คนที่  5.  26  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปด - ปดแบบเดิม  เพราะสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเบิกจายงบประมาณ…” 

(เจาหนาที่  คนที่  6.  26  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

  7.3  ความคิดเห็นของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจาก

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี  ดังน้ี 

   7.3.1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  อาจารยสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากสภาพอากาศไมเหมาะสม   

การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน   

มีผลตอการเบิกจายงบประมาณเนื่องจากชวงของการเปดภาคเรยีนท่ี  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ  

และกระทบตอการเรียนการสอน 

    2)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับ 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากจัดการศึกษาตามเดิม  

เปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียนเทานั้น 

    3)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาเม่ือมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

มีประสิทธิภาพเทาเดิม  เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียน  ประสิทธิภาพ

ขึ้นอยูกับหลักสูตร  อาจารยผูสอน  และผูเรียน 

    4)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาเมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียน 

การสอนในดานการเบิกจายงบประมาณ  เน่ืองจากชวงของการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวง 

ปดปงบประมาณ  สภาพอากาศที่ไมเหมาะสม  และภาคเรยีนที่  2  มีวันหยุดจํานวนมาก 

    5)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียน 

ตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากตรงกับการเปด - ปดของโรงเรียน 

ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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   7.3.2  ขอมูลผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เมื่อเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  ดานการเรียนการสอน   

     อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตอสภาพหองเรยีน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในการสอน  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  2  มีอากาศที่รอน  หองเรียนตองติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศ  สงผลใหส้ินเปลืองคาไฟฟาของมหาวิทยาลัย 

    2)  ดานการวิจัย 

     อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการวิจัย 

    3)  ดานการบริการวิชาการ 

     อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการบริการวิชาการ 

    4)  ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

    5)  ดานการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

     อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการดาํเนินชีวิตประจาํวัน 

   7.3.3  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    1)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ขอดีตอการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไมปรากฏผล

ที่เปนรปูธรรม 

    2)  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

คือ  สภาพอากาศท่ีรอนในภาคเรียนที่  2  ทําใหสิ้นเปลืองคาไฟฟา  การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียน 

ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  และมีผลตอการเบิกจายงบประมาณ

เนื่องจากชวงของการเปดภาคเรียนท่ี  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ 
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    3.  อาจารยสวนใหญไดขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  คือ  ควรกลับ 

ไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  และหากกลบัไปเปด - ปดแบบเดิม 

ไมได  มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการดานการงบประมาณใหมีความยืดหยุนและสอดคลอง 

กับการเปดภาคเรียน 

   โดยสรปุ  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบัน 

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอสภาพหองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในการสอน  โดยอาจารยไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไป 

เปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  และหากกลับไปเปด - ปดแบบเดิม

ไมได  มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการดานการงบประมาณใหมีความยืดหยุนและสอดคลอง 

กับการเปดภาคเรียน  ซึ่งมีตัวอยางขอคิดเห็น  ดังนี้ 

 

 “….ในชวงภาคเรียนที่  2  หองเรียนตองเปดเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือลดความรอน   

ในสวนของหองเรียนที่ไมมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศเสียหองเรยีนรอน  สงผลใหนสิิต 

ไมมีสมาธิในการเรียน…” 

(อาจารย  คนท่ี  1.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…อยากกลับไปเปดเรยีนแบบเดิม  เพราะมีความสะดวกในจัดการเรยีนการสอน   

การเดินทาง  และการดําเนินชีวิตประจําวัน…” 

(อาจารย  คนท่ี  1.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มีผลกระทบในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณ 

ที่ไมสอดคลองกับปงบประมาณ  และอาจารยที่มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีผูกกับงบประมาณจะตองวาง

แผนการดําเนินการใหมหรือเรงบริหารจัดการเพื่อใหการเบิกจายทันปงบประมาณในเดือนกันยายน…” 

(อาจารย  คนท่ี  1.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…อากาศรอน  หองเรยีนตองใชแอรมาก  สงผลใหคณะสิ้นเปลืองคาใชจาย…” 

(อาจารย  คนท่ี  2.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…ควรกลับไปเปดการเรียนการสอนตามเดิม  คณะท่ีนิสิตที่ตองออกฝกประสบการณ 

กับหนวยงานอื่นที่ยังไมกําหนดเวลาตามแบบอาเซียน  คณะเกิดความลําบากในการประสานงาน 

และสงนิสิตออกฝกงานกอนเปดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม…” 

(อาจารย  คนท่ี  2.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…สภาพอากาศในเทอม  2  รอน  สงผลใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้น…” 

(อาจารย  คนท่ี  3.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิมเนื่องจากในชวงเทอมที่สองสภาพอากาศรอน  สงผลให

เครื่องปรับอากาศเสียบอยครั้งเพราะทาํงานหนัก…” 

(อาจารย  คนท่ี  3.  28  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรกลับไปเปดแบบเดิมเนื่องจากมีชวงเวลาสาํหรับการเบิกจายงบประมาณของโครงการ

หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน…” 

(อาจารย  คนท่ี  4.  29  กันยายน  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มีผลกระทบดานปญหาวงรอบปงบประมาณ  เปดเทอมเดอืนสิงหาคม  แตปด

ปงบประมาณเดือนกันยายน  สงผลใหการเบิกจายอาจมีปญหา  แตอาจารยและเจาหนาทีก็่พยายาม 

ที่จะเรงดําเนินการใหแลวเสรจ็ตามกําหนด  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการ 

ดานการงบประมาณใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับการเปดภาคเรียน…” 

(อาจารย  คนที่  5.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มีผลกระทบที่เก่ียวเนื่องกับปการศึกษาและปงบประมาณที่ไมสอดคลองกัน…” 

(อาจารย  คนที่  6.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

  7.4  ความคิดเห็นของผูบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจาก

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  อุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี  ดังน้ี 

   7.4.1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เม่ือเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  ผูบริหารสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลยัเลื่อนการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณ 
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ในชวงของการเปดภาคเรยีนท่ี  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ  สภาพอากาศไมเหมาะสม   

และการเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    2)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับ 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในประเด็นนี้ไมนาจะเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอน  เนือ่งจากจัดการศึกษาตามเดมิ  เปลี่ยนแปลงเฉพาะเวลาในการเปด - ปด 

ภาคเรียนเทานั้น   

    3)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาเม่ือมหาวิทยาลัยเลือ่นการเปด - ปดภาค

เรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  ไมเกี่ยวกับการระยะเวลาของการเปด - ปดภาคเรียน  เพราะประสิทธิภาพการเรียน

การสอนนาจะขึ้นอยูกับหลักสูตร  อาจารยผูสอน  และผูเรียน 

    4)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาเม่ือมหาวิทยาลัยเลือ่นการเปด - ปดภาค

เรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียน 

การสอนในดานการเบิกจายงบประมาณ  เน่ืองจากการเบิกจายงบประมาณในชวงของการเปดภาคเรียน

ที่  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ   

    5)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรกลบัไปเปด - ปดภาคเรียน 

ตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากมีความสะดวกในการเบิกจาย

งบประมาณและสอดคลองกับสภาพอากาศของไทย 

   7.4.2  ขอมูลผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เมื่อเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    1)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตองบประมาณ  การเงินและบัญชี  และการพัสด ุ

ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากชวงของการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ 

    2)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตอการรับบุคคลเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย  

เนื่องจากชวงจากการปดเรียนในระดับมัธยมศกึษาจนถึงการเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยมีระยะ

เวลานาน  นักเรยีนอาจตัดสินใจเลือกเขาเรยีนในสถาบันการศึกษาอื่น 

   7.4.3  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    1)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ขอดีตอการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไมปรากฏผล

ที่เปนรปูธรรม 

    2)  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
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คือ  สภาพอากาศท่ีรอนในภาคเรียนที่  2  ทําใหสิ้นเปลืองคาไฟฟา  และมีผลตอการเบิกจาย

งบประมาณเนื่องจากชวงของการเปดภาคเรียนที่  1  อยูในชวงปดปงบประมาณ 

    3.  ผูบริหารสวนใหญไดขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  คือ  ควรกลับ 

ไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  และเสนอแนะไปยงัผูบริหาร 

ของกระทรวงศึกษาธิการใหปรับระยะเวลาของการเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาใหตรงกัน 
   โดยสรปุ  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตองบประมาณ  การเงินและบัญชี  การพัสด ุ

ของมหาวิทยาลัย  และการรบับุคคลเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย  โดยผูบริหารไดเสนอแนวทาง 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียน 

ที่  1  เดือนมิถุนายน)  และเสนอแนะไปยังผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการใหปรับระยะเวลา 

ของการเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา

ใหตรงกัน  ซึ่งมตีัวอยางขอคิดเห็น  ดังนี้ 

 

 “…มีผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณที่ไมสอดคลองกันกับปงบประมาณท่ีเหลือมกัน 

กับปการศกึษา  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางแกไข  เชน  แกไขระเบียบเงินรายไดเพื่อให

หนวยงานระดับคณะสามารถบริหารจัดการและเกิดความยืดหยุนในการทํางาน  แตจริง ๆ ก็เปน 

ดาบสองคม  เพราะการบริหารงบประมาณระหวางงบประมาณเงนิแผนดินและงบประมาณเงินรายได

ควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะยังมีหนวยงานอิสระท่ีรอตรวจสอบอีกมากมาย  แตยังไงก็ตาม 

เราเปดแบบอาเซียนมา  3  ป  แลว  คณะคงเริ่มปรับตัวได…” 

(ผูบริหาร  คนที่  1.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ)  
 “…มีผลกระทบตอนักเรียนที่สําเรจ็การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  โดยมีระยะเวลายาวนาน

กวาจะเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย  อาจจะกระทบการตัดสินใจการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามได…” 

(ผูบริหาร  คนที่  1.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…สวนกลางควรมีการบริหารจัดการดานงบประมาณ  เพื่อใหคณะสามารถจัดการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…” 

(ผูบริหาร  คนที่  2.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการรับบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก

โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปดปดไมตรงกับมหาวิทยาลัย  สงผลให

ตองมีการวางแผนและบริหารจัดการใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ…” 

(ผูบริหาร  คนที่  2.  11  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ)  
 “…การบริหารจัดการงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมนิสิต  ตองมีการปรับแผนใหเสร็จสิ้น

หรือสอดคลองกับปงบประมาณ  ในการนี้  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับระเบียบเงินรายไดใหมีความ

สอดคลองกับปการศึกษา  แตก็จะเกิดความยุงยากสําหรับคนปฏิบัติงาน…” 

(ผูบริหาร  คนที่  3.  16  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ)  
 “…เมื่อเปดเรียนแบบอาเซยีนในเดือนสิงหาคม  สงผลใหสถาบันการศึกษาอื่นที่เปดกอน 

ในเดือนมิถุนายน  มีโอกาสที่นักเรียนจะตัดสินใจเขาศึกษากอน  เนื่องดวยความไมแนใจหรือไมเขาใจ  

จึงสงผลกระทบตอการรับนกัเรยีนเขาศึกษาในคณะเปนอยางมาก…” 

(ผูบริหาร  คนที่  3.  16  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…หนวยงานควรมีการปรับตัวและบริหารจัดการใหได  เพือ่ใหคลองตัวและไมโดนสอบสวน  

หากสวนกลางยืดหยุนมากจะเจอปญหาตามมาได…” 

(ผูบริหาร  คนที่  4.  16  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มีผลกระทบเพราะมหาวิทยาลัยจะตองรับนิสิตพรอมกันทั่วประเทศ  การแขงขันจะสงู   

แตนาจะเปนผลดีกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง…” 

(ผูบริหาร  คนที่  4.  16  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ)  
 “…มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปดเรียนตามเดิม  เพราะจะสอดคลองกับปงบประมาณ  และการ

ประเมินตาง ๆ เชน  การประเมินการประกันคณุภาพการศกึษา  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร…” 

(ผูบริหาร  คนที่  5.  18  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ)  
 “…ควรกลับไปเปดเรียนแบบเดิม  เพราะสอดคลองกับการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

ขั้นพื้นฐาน…” 

(ผูบริหาร  คนที่  6.  18  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 
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 “…ควรกลับไปเปด - ปดแบบเดิมเพราะสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย…” 

(ผูบริหาร  คนที่  7.  19  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ควรมีการวิเคราะหขอมูลแลวเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากเปด

แบบเดมิมีปญหาตรงไหน  และแบบใหมมีจุดดีอยางไร  แลวผูบริหารระดับสูงคอยตัดสินใจ…” 

(ผูบริหาร  คนที่  8.  19  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…เห็นดวยกับการกลับมาเปดเทอมเดือนมิถุนายน  เพราะมีความเหมาะสมกับบรบิท 

ของไทย…” 

(ผูบริหาร  คนที่  9.  20  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…มหาวิทยาลัยควรเสนอแนะไปยังผูบรหิารของกระทรวงศึกษาธิการใหปรับระยะเวลา 

ของการเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา

ใหตรงกัน…” 

(ผูบริหาร  คนที่  10.  20  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรใชระบบเดียวกันทั้งหมด  ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา  จะไดเกิดความคลองตัวและสอดคลองกันในการดําเนินการเชิงระบบ…” 

(ผูบริหาร  คนที่  11.  20  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 

 

 “…ผูบริหารระดับสูงของประเทศควรมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเวลาการเปดเรยีนของ

สถาบันการศึกษาทกุระบบ  ทุกระบบ  ใหตรงกันทั้งประเทศ…” 

(ผูบริหาร  คนที่  12.  20  ตุลาคม  2560  :  สัมภาษณ) 



บทที ่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดนําเสนอ 

ผลการศึกษา  ดังนี้ 

  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 

  2.  สรุปผล 

  3.  อภิปรายผล 

  4.  ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  

เจาหนาที่  และอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํแนกตามชั้นป  และกลุมสาขาวิชา 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

ของเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  และสังกัด

หนวยงาน 

 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ของอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 5.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
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สรุปผล 

 

 การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถ 

สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

  1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

   1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ดังนี้ 

    1.1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  

(รอยละ  61.1)  มีอายุระหวาง  19 - 20  ป  (รอยละ  46.6)  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่  1  (รอยละ  33.4)  

สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ  (รอยละ  26.3)  และสงักัดกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  (รอยละ  64.5) 

    1.1.2  นิสิตเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  48.4)  มหาวิทยาลัยมีความพรอม 

สําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  52.1)   

เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพเทาเดิม  (รอยละ  45.5)  การเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  48.4)  และมหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

(เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  49.2) 

   1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังน้ี 

    1.2.1  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ  65.7)  

มีอายุระหวาง  36 - 40  ป  (รอยละ  25.5)  มีตําแหนงหนาที่การงานเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน   

(รอยละ  76.9)  มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  ระหวาง  5 - 10  ป  (รอยละ  29.5)  และสังกัด

หนวยงานระดับกอง/ศูนย  (รอยละ  48.3) 

    1.2.2  เจาหนาที่ไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  51.7)  มหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับ

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  50.5)   

เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพเทาเดิม  (รอยละ  47.7)  การเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน 
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ของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  60.8)  และมหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

(เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  69.6)   

   1.3  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

    1.3.1  อาจารย  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ  59.1)  

มีอายุระหวาง  41 - 45  ป  (รอยละ  29.1)  มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก  (รอยละ  59.5)  

และสังกัดกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (รอยละ  42.2) 

    1.3.2  อาจารยไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  77.7)  มหาวิทยาลัยไมมีความพรอมสําหรับ

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  (รอยละ  57.4)   

เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพลดลง  (รอยละ  53.0)  การเปด - ปดภาคเรียน

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  78.0)  และมหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม   

(เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  (รอยละ  80.7)   

  2.  ผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนั  อุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นของนิสิต  อาจารย   

และเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

   2.1  นิสิตมีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

โดยรวมอยูในระดับนอย  (X  = 2.46)  และรายดานอยูในระดับปานกลาง  2  ดาน   

และอยูในระดับนอย  2  ดาน  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย   

3  ลําดับแรก  คือ  ดานการทาํกิจกรรม  ( X  = 2.59)  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ   

(X  = 2.57)  และดานการเรียนการสอน  (X  = 2.37)  ตามลาํดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่าํสดุ  ไดแก   

ดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  (X  = 2.34)   

   2.2  เจาหนาที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับนอย  (X  = 1.92)  และรายดานอยูในระดับนอยทุกดาน  ( X  = 1.87  

ถึง  1.98)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลาํดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  

ดานการวางแผน  (X  = 1.98)  ดานการดําเนินชีวิตประจาํวัน  ( X  = 1.96)  และดานการประสานงาน  

(X  = 1.90)  ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานการบริการ  (X  = 1.87)   

   2.3  อาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
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ปริญญาตรี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.06)  และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน  

(X  = 2.77  ถึง  3.26)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย   

3  ลําดับแรก  คือ  ดานการดาํเนนิชีวิตประจําวัน  ( X  = 3.26)  ดานการเรียนการสอน  ( X  = 3.18)   

และดานการบริการวิชาการ  (X  = 3.09)  ตามลําดับ  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานการทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  (X  = 2.77)   

  3.  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีชั้นปและกลุมสาขาวิชา 

แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  โดยรวมและเปนรายดาน  

ไดแก  ดานการเรียนการสอน  ดานการทํากิจกรรม  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพี   

และดานการดําเนินชวีิตประจาํวัน  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

  4.  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน   

และสังกัดหนวยงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

โดยรวมและเปนรายดาน  ไดแก  ดานการปฏิบัติงาน  ดานการวางแผน  ดานการประสานงาน   

ดานการบริการ  และดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  แตกตางกัน  (p < 0.05)  ดังนี้ 

   4.1  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน  ปรากฏดังน้ี 

    4.1.1  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน   

5 - 10  ป  มีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  ดานการปฏิบัติงาน   

มากกวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป   

    4.1.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน   

ไมเกิน  5  ป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  ดานการประสานงาน   

นอยกวา  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  5 - 10  ป   

    4.1.3  เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  

5 - 10  ป  และ  11 - 15  ป  มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

ดานการวางแผน  ดานการประสานงาน  ดานการบริการ  และดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  มากกวา  

เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  16 - 20  ป   

   4.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัย  มีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 
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ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ดานการปฏิบัติงาน  ดานการวางแผน   

ดานการประสานงาน  ดานการบริการ  และดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  มากกวา  เจาหนาที่  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สงักัดกอง/ศนูย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก 

  5.  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีสังกัดกลุมสาขาวชิาแตกตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยรวมและเปนรายดาน  ไดแก   

ดานการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  ดานการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม   

และดานการดําเนินชวีิตประจาํวัน  ไมแตกตางกัน  (p > 0.05)   

  6.  แนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม   

   6.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เม่ือเปด - ปดภาคเรยีน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    6.1.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  คือ  มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน  ชวงเวลาจากมัธยมศึกษา

จนถึงกอนเปดภาคเรียนยาวนาน  นิสิตสามารถใชเวลาในการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนหรือใชเวลา

ในการหารายไดพิเศษหรือคาเทอม  และสามารถการแลกเปลี่ยนนิสิตจากสถาบันการศึกษาอื่นภายใน

อาเซียน 

    6.1.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  สภาพอากาศไมเหมาะสม  การเปด - ปดภาคเรียนมีความลาชา 

และนานเกินไป  และกระทบตอการฝกงาน/ฝกสอนของนิสิต 

    6.1.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนท่ี  1   

เดือนมิถุนายน)  หากพัฒนาหองเรียนเปนหองปรับอากาศทั้งหมดจะเปด - ปดภาคเรยีนแบบไหนก็ได  

และการเปลี่ยนแปลงการเปด - ปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบอะไร 

   6.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    6.2.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  คือ  มีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน  นิสิตสามารถแลกเปลี่ยน

หรือศึกษาตอในตางประเทศไดสะดวก  และมีความเหมาะสมและเปด - ปดตรงกับประเทศในภูมิภาค

อาเซียน   
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    6.2.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  สภาพอากาศไมเหมาะสม  การเปด - ปดไมตรงกับโรงเรียนในระดับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันการศึกษาอื่น  และไมสอดคลองกับการบริหาร

งบประมาณของไทย 

    6.2.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนท่ี  1   

เดือนมิถุนายน)  ควรปรับเรื่องงบประมาณใหสอดคลองกับการเรียนการสอน  และประสทิธิภาพการเรียน

การสอนไมไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศหรือชวงเวลา  แตขึ้นอยูกับนิสิต  อาจารยและกระบวนการเรยีน 

การสอนมากกวา 

   6.3  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตาม

สถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 

    6.3.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียน  คือ  สามารถแลกเปลี่ยนนิสิต  บุคลากร  หรืออาจารยกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ   

มีความสะดวกตอการจัดการศกึษาในเชิงนโยบายในกลุมประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืน   

และมีความเปนสากลเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน 

    6.3.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  สภาพอากาศไมเหมาะสม  วันหยุดในภาคเรียนที่  2  มีมาก  สงผลให

อาจารยเรงทาํการสอนและนสิิตไดรับความรูนอยลง  และการเปด - ปดภาคเรยีนไมสอดคลอง 

กับการปด - เปดของโรงเรยีนสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    6.3.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  คอื  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนท่ี  1   

เดือนมิถุนายน)  ควรเปลี่ยนระบบการศกึษาของไทยทั้งระบบใหตรงกัน  ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จนถึงระดับอุดมศึกษา  และหากยังไมปรับเปลี่ยนไปเปด - ปดตามเดิม  ควรมีการยืดหยุนในการบริหาร

จัดการงบประมาณมากกวานี้  และควรเปด - ปดใหสอดคลองกับปงบประมาณ 

   โดยสรปุ  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในความคดิเห็นของนสิิต  เจาหนาที่  และอาจารย  มีประเด็นหลักดังนี้ 

    1.  ขอดี 

     1.1  มีความเปนสากล  เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลา 

ในการเปด - ปดภาคเรียนที่ใกลเคยีงกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต  และประเทศ 

ในภูมิภาคอ่ืนของโลก   
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     1.2  สามารถแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา  บุคลากร  นักวิจัย  อาจารย   

หรือผูเชี่ยวชาญไดงาย 

     1.3  ชวงเวลาจากการปดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาถึงชวงเปดภาคเรียน 

ของมหาวิทยาลัยมีระยะเวลายาวนาน  นักเรียนสามารถใชเปนชวงของการเตรียมความพรอมหรือหา

รายไดพิเศษได 

     1.4  มีความสะดวกตอการจัดการศกึษาสาํหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

กลุมประชาคมอาเซยีนและประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก 

    2.  ขอบกพรอง 

     2.1  สภาพอากาศไมเหมาะสม  โดยภาคเรียนที่  1  อยูในชวงมรสุมฤดูฝน   

และภาคเรียนท่ี  2  มีอากาศรอน 

     2.2  กระทบตอการฝกประสบการณ  การฝกงาน  และการฝกสอนของนิสิต 

     2.3  ในชวงภาคเรียนที่  2  มีวันหยุดที่ตรงกับเทศกาลของไทยจํานวนมาก  

สงผลใหมีเวลาเรียนนอยลง  อาจารยจึงตองเรงทําการสอน 

     2.4  การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไม

ตรงกับสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.5  มีผลกระทบตอการเบิกจายงบประมาณ  โดยเฉพาะภาคเรยีนที่  1   

เปดภาคเรยีนในเดือนสิงหาคม  แตปดปงบประมาณในเดือนกันยายน 

    3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

     3.1  มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลับไปเปด - ปดภาคเรยีนแบบเดิม   

(เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน) 

     3.2  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหองเรียนใหมีเครื่องปรับอากาศทุกหองเรียน 

     3.3  มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเรื่องการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลอง

และยืดหยุนกับการเปดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน   

     3.4  มหาวิทยาลัยควรเสนอขอมูลไปยังสวนกลางเพ่ือใหปรับเปล่ียนระบบ

การศึกษาของไทยทั้งเปด - ปดภาคเรียนตรงกัน  ตั้งแตระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

  7.  ผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จากการสัมภาษณนิสิต  เจาหนาที่   

อาจารย  และผูบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   7.1  นิสิตสวนใหญมีความคดิเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรม  การจัดกิจกรรม 

และจํานวนผูเขารวมหรือทํากิจกรรมของนิสิต  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคเรียนที่  1  อยูในชวง 

กลางฤดูฝน  และภาคเรยีนท่ี  2  มีอากาศที่รอน  สงผลใหการดําเนินการกิจกรรมของนิสิต 
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มีความลําบาก  โดยนิสิตไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไป 

เปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน) 

   7.2  เจาหนาที่สวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนไมมีผลกระทบตอการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

โดยเจาหนาท่ีไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียน

แบบเดมิ  (เปดภาคเรยีนท่ี  1  เดือนมิถุนายน)  และควรมีการเตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

   7.3  อาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอสภาพหองเรยีน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในการสอน  โดยอาจารยไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไป 

เปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  และหากกลับไปเปด - ปดแบบเดิม

ไมได  มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการดานการงบประมาณใหมีความยืดหยุนและสอดคลอง 

กับการเปดภาคเรียน 

   7.4  ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน  

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบตองบประมาณ  การเงินและบัญชี  การพัสด ุ

ของมหาวิทยาลัย  และการรบับุคคลเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย  โดยผูบริหารไดเสนอแนวทาง 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียน 

ที่  1  เดือนมิถุนายน)  และเสนอแนะไปยังผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการใหปรับระยะเวลา 

ของการเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา

ใหตรงกัน 
 

อภิปรายผล 

 

 จากการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคม

อาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถ 

อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้

  1.  นิสิตมีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบัน 

อุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับนอย  

โดยนิสิตเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน  และนิสิตมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีความพรอมสําหรับการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้  เม่ือมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปด

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 



 249 

มีประสิทธิภาพเทาเดิม  ซึ่งการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และนิสิตไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควร

กลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม  (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากนิสิตสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนและเขาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปด - ปด 

ภาคเรียนแบบใด  นิสิตก็สามารถดําเนินการไดตามปกติ  ซึ่งในแตละภาคเรียนมหาวิทยาลัยไดกําหนด

ระยะเวลาเรียน จํานวน  15  สัปดาหตอภาคเรียน  ตามเดมิ  จึงไมสงผลกระทบตอนิสิตในแตละดาน 

แตอยางใด  จึงสงผลใหนิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

อยูในระดับนอย  สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ.  2558  :  4)  ไดกําหนดระยะเวลาการศกึษาในระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษา

แบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกต ิ 1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวย

การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2557  (กองทะเบียนและประมวลผล.  2559  :  83)  ไดกําหนดระบบ

การจัดการศึกษา  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศกึษาแบงออกเปน  2  ภาคการศกึษาปกติหนึ่ง   

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา   

ภาคการศกึษาพิเศษ  โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได 

กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

   สําหรับประเด็นที่นิสิตมีความคิดเห็นวามีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  คือ  กระทบดานการทาํกิจกรรมของนสิิต  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปดภาคเรียนท่ี  1  

ในชวงกลางฤดูฝน  สงผลใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนิสิตมีความลําบาก  ซึ่งมีบางกิจกรรม 

จะตองจัดในพื้นท่ีโลงและอยูในชวงฤดูมรสุมหรือมีฝนตกหนัก  ดังน้ัน  นิสิตจะตองมีการวางแผนเพิ่มเติม  

เพื่อแกไขปญหากรณีท่ีมีฝนตก  สงผลใหไมสามารถจัดกิจกรรมได  และในภาคเรียนที่  2  มีสภาพ 

อากาศรอนและมีวันหยุดที่ตรงกับเทศกาลของไทยจํานวนมาก  มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมนิสติ   

จึงสงผลใหนิสิตมีความคดิเห็นในดานการทํากิจกรรมมากกวาดานอื่น  สอดคลองกับการศึกษา 

ของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  64)  ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียน 

ตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  มีขอเสียหรืออุปสรรค

ในเรื่องสภาพอากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะยางย่ิงในภาคเรียนท่ี  2  

และในชวงเดือนเมษายนตรงกับเทศกาลสงกรานตของไทยมีวันหยุดเยอะมาก   

  2.  เจาหนาที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

อยูในระดับนอย  โดยเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียน 
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ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  แตเจาหนาที่มีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัย 

มีความพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้   

เมื่อมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเทาเดิม  ซึ่งการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  และเจาหนาที่ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียน 

ตามแบบเดมิ  (เริ่มภาคเรียนท่ี  1  ในเดือนมิถุนายน)  เนื่องจากเจาหนาที่ยังคงปฏิบัติหนาที่เหมือนเดิม  

ตามวันและเวลาท่ีราชการกําหนด  ไมมีขอแตกตางจากเดิมแมวามหาวิทยาลัยจะเปด - ปดภาคเรียน

แบบใดก็ตาม  จึงสงผลใหเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

อยูในระดับนอย  แตประเด็นที่เจาหนาที่มีความคิดเห็นวามีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  คือ  กระทบดานการวางแผน  ซึ่งมีชวงเวลาในการดําเนินการท่ีมีระยะเวลาสั้น 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดรับระหวางปการศึกษา 

กับปงบประมาณ  โดยในชวงเปดภาคเรียนที่  1  ในเดือนสิงหาคม  จะเปนชวงปลายปงบประมาณ 

และจะสิ้นสุดปงบประมาณในเดือนกันยายน  โดยมีระยะเวลาเพียง  1  เดือน  ดังน้ัน  เจาหนาที่จะตอง

มีการวางแผนอยางเปนระบบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานหรือการใหบริการสามารถดําเนินการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  จึงสงผลใหเจาหนาท่ีมีความคิดเห็นในดานการวางแผนมากกวาดานอ่ืน 

   ทั้งนี้  เจาหนาท่ีที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัด 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแตกตางกัน  โดยเจาหนาท่ีที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน   

นอยสวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบนัอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีทุกดานมากกวาเจาหนาที่ 

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก  เน่ืองจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหมหรือมีประสบการณนอย 

สวนใหญจะมีหนาที่ใหบริการแกผูรับบริการจํานวนมาก  ทําใหประสบปญหาหรืออุปสรรค   

และมรีายละเอียดในการปฏิบัติงานจํานวนมาก  ซึ่งเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย 

ตองมีการวางแผน  ปฏิบัติงาน  ประสานงาน  และใหบริการ  เปนอยางดี  จึงสงผลใหมีความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทุกดานมากกวาเจาหนาท่ีที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ  สวัสดิ์  วิชระโภชน  (2559  :  247)  ท่ีไดศึกษา 

รูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สงักัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ผลการศึกษาพบวา  บุคลากร 

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอปญหา 
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การลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยบุคลากรที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนไมเกิน  5  ป  มีความคิดเห็นตอปญหา 

การลงทะเบียนเรียนสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน   

21 - 25  ป 

   สําหรับเจาหนาท่ีที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยมีความคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบ 

ของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีมากกวาเจาหนาที่ท่ีสังกัดกอง/ศูนย  และสังกัดสถาบัน/สาํนัก  เนื่องจากเจาหนาท่ี 

ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยเปนผูรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ

วิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  การจัดกิจกรรมของนิสิต  และภารกิจดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

การเรียนการสอน  ที่จะตองสนับสนุนอาจารยและนิสิตใหสามารถดาํเนินการตามภารกิจใหสําเร็จลุลวง

ภายในระยะเวลาและระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้  

ยังตองปฏิบัติงานหรือใหบริการในหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีประสทิธิภาพ  แตเจาหนาที่ที่สงักัดกอง/ศูนย  

และสังกัดสถาบัน/สํานกั  จะอยูหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย  โดยมีภารกิจหลักและหนาท่ี 

ที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการหนวยงานระดับคณะเทาน้ัน  จึงสงผลให

เจาหนาที่ท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัยมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมากกวา

เจาหนาที่ท่ีสังกัดกอง/ศูนย  และสังกัดสถาบัน/สํานัก   

  3.  อาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   

อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งมีความแตกตางจากนิสิตและเจาหนาที่ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

โดยอาจารยไมเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนและอาจารยมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยไมมีความพรอมสําหรับ 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหเมื่อมหาวิทยาลัย 

เลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีนการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพลดลง  ซึ่งการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และอาจารย 

ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรยีนตามแบบเดิม  (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดอืน

มิถุนายน)  เนื่องจากอาจารยผูสอนมีภารกิจหลายดาน  ประกอบดวย  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  

การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งอาจารยตองปรับวิธีการ  ปรบัแผน   

หรือรายละเอียดในแตละดาน  เพื่อใหสามารถดําเนินการจดัการเรียนการสอนหรือดําเนินการในดาน 

อ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวิจัย   
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การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีงบประมาณเขามาเก่ียวของ  อาจารยจะตองเรง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนปดปงบประมาณในเดือนกันยายน  และในชวงภาคเรียนท่ี  2  มีวันหยุด 

ที่ตรงกับเทศกาลของไทยจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตที่เรียนทางดานศึกษาศาสตรที่ตอง 

ออกฝกสอนในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน  ซึ่งตรงกับการเปดเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงผลใหมีเวลาเรียนนอยและอาจารยผูสอนจะตองเรงทําการสอน  

อาจสงผลใหผูเรียนเกิดความเครียดและอาจกระทบตอผลสัมฤทธ์ิของนิสิตได  เชนเดียวกับนิสิตท่ีเรียน 

ในดานการเกษตรหรือการประมง  อาจารยตองวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหสอดคลองกับฤดูกาลท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตวที่เก่ียวของตอไป  จึงสงผลใหอาจารย 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรอียูในระดับปานกลาง  

สอดคลองกับการศกึษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  65 - 66)  ที่ไดศึกษาผลกระทบ

จากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศึกษา

พบวา  อาจสงผลกระทบในเรื่องการเรยีนการสอนทําไดไมเต็มที่  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมเหมาะสม  

ตองใชเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในบางสถาบันยังไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  อีกทั้งใน

เดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอนและมีวันหยุดมากในเทศกาลทองเที่ยวสภาพอากาศที่รอนไมเหมาะสมกับ

การเรียนการสอนโดยเฉพาะทางเกษตร  นอกจากนี้อาจจะกระทบตอการฝกสอนของนิสิตนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  การฝกงานกับสถานประกอบการ  และอาจสงผลกระทบในเรื่องการลงพื้นที่

ทําวิจัยภาคสนามไมไดในตอนปดเทอมซึ่งตรงกับชวงฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม  การวิจัยกับพืช

บางชนิด  รวมถึงเรื่องการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย   

   สําหรับประเด็นที่อาจารยมีความคดิเห็นวามีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย  คือ  กระทบดานการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  ท้ังนี้  นอกจากอาจารยจะมีภารกิจ 

ในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อาจารย

สวนยังมีภาระในดานชวีิตครอบครวั  เม่ือมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนไปจากเดิม   

จึงสงผลกระทบในภาพรวมของการดําเนินชีวิตของอาจารยที่จะตองมีการปรับวิธีการ  ปรับแผน   

หรือรายละเอียดในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหสามารถบรหิารจัดการเรื่องงานและเรื่องชีวิตครอบครัว 

ใหสมดุล  จึงสงผลใหอาจารยมีความคิดเห็นในดานการดําเนินชีวิตประจําวันมากกวาดานอื่น  สอดคลอง

กับการศึกษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  66)  ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปด

ภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศกึษาพบวา  อาจสงผล

กระทบดานการดําเนินชีวิตประจําวันในเรื่องการปรับตัวกับชวงเวลาการทาํงานที่เก่ียวของสภาพอากาศ

ซึ่งไมเหมาะกับการทํากิจกรรมในชวงฤดูรอนหรือการเดินทางในชวงฤดูฝน  รวมถึงเร่ืองการเลี้ยงดูบุตร  

ซึ่งเวลาปดเทอมของนักเรียนหรือครอบครัวไมตรงกันและในชวงฤดูรอนจะไมสามารถลาพักรอนได 
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  4.  การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

มีจุดดี  คือ มีความเปนสากล  เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาในการเปด - ปดภาคเรียน 

ที่ใกลเคียงกับสถาบันอุดมศกึษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต  และประเทศในภูมิภาคอื่น  สงผลให

มหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับสถานบันอุดมศกึษาในประเทศอ่ืน  เชน   

การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา  นักวิจัย  อาจารย  ผูเชี่ยวชาญ  หรือทรัพยากรอ่ืนที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา  สอดคลองกับการศึกษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  64)  ที่ไดศึกษา

ผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   

ผลการศึกษาพบวา  การเลื่อนเปดภาคเรียนมีประโยชนหรือขอดี  ไดแก  ความเปนสากลสอดคลอง 

กับประชาคมอาเซียน  การจดักิจกรรมทางวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนอาจารยหรือนักศึกษา   

และสอดคลองกับการศกึษาของ  Suttichujit  (2013  :  Abstract)  ไดศึกษาการเขาสูสากล 

ของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3  กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร  ประเทศไทย 

และเวียดนาม  ผลการศึกษาพบวา  ทฤษฎีพื้นฐาน  ระดับความรวมมือ  การประสานงาน   

และความแตกตางในกระบวนการของระบบเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบเชิงบวกตอกระบวนการ 

การเขาสูสากลของมหาวิทยาลัย  แตในสวนของระดับของความรูสึกดานชาตินิยม  การแทรกแซง 

ทางการเมืองทองถ่ิน  และการเพิ่มข้ึนดานคาครองชีพตอการดาํรงชีวิต  เปนปจจัยที่มผีลกระทบเชิงลบ

ตอความสําเร็จของการเขาสูการเปนสากลของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

มีจุดบกพรอง  คือ  สภาพอากาศไมเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเรียนที่  2  มีสภาพอากาศรอน  

เนื่องจากภาคเรียนท่ี  1  เปดเทอมในชวงกลางฤดฝูน  นิสิตเดินทางหรือทํากิจกรรมลําบาก   

ในสวนของภาคเรียนที่  2  มีสภาพอากาศรอนจัดและมีวันหยุดเทศกาลตาง ๆ จํานวนมาก  สงผลตอ

การเรียนการสอนของนิสิต  สอดคลองกับการศึกษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  64)   

ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา 

ในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  มีขอเสียหรืออุปสรรคในเรื่องสภาพอากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสม

กับการเรียนการสอนโดยเฉพาะยางย่ิงในภาคเรียนท่ี  2  และในชวงเดือนเมษายนตรงกับเทศกาล

สงกรานตของไทยมีวันหยุดเยอะมาก   

   สําหรับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  

คือ  มหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนแบบเดิม  (เปดภาคเรียนที่  1  เดือนมิถุนายน)  

เนื่องจากมีสภาพอากาศและวถีิชีวิตที่ตรงกับภูมิภาคในประเทศไทย  และมีความสะดวกในการบริหาร

จัดการเรื่องงบประมาณ  เพราะมีชวงเวลาที่สามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางมีประสทิธิภาพ 

กอนปดปงบประมาณ  มหาวทิยาลัยควรพัฒนาและปรับปรุงหองเรยีนใหมีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจาก 
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มีหองเรียนบางสวนที่ยังไมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหรือมีแตสภาพของเคร่ืองปรับอากาศที่ทํางานหนัก

ในชวงภาคเรียนที่  2  สงผลใหเครื่องปรับอากาศเสียบอยครั้ง  สอดคลองกับการศึกษาของ  บรรจบ  

ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  64)  ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคม

อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  มีขอเสียหรืออุปสรรคในเรื่องสภาพ

อากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะยางยิ่งในภาคเรียนที่  2  ทําใหตองใช

เครื่องปรับอากาศมากขึ้นและเสียคาไฟมากกวาปกติ  ในบางสถาบันยังไมมีเครื่องปรับอากาศใช   

ทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิในการเรียน  มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเรื่องการเบิกจายงบประมาณ 

ใหสอดคลองและยืดหยุนกับการเปดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัย

เปด - ปดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  โดยภาคเรยีนที่  1  เปดเรียน 

ในเดือนสิงหาคม  แตปงบประมาณจะปดปงบประมาณในเดือนกันยายน  ซึ่งมีระยะเวลาสั้น  สงผลให

อาจารย  นิสิต  หนวยงาน  และคณะไมสามารถบริหารจัดการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  

สอดคลองกับการศกึษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  (2556  :  66)  ที่ไดศกึษาผลกระทบ 

จากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศึกษา

พบวา  อาจกระทบในเรื่องการเบิกจายงบประมาณประจาํป  และมหาวิทยาลัยควรเสนอขอมูล 

ไปยังสวนกลางเพ่ือใหปรบัเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทยทั้งเปด - ปดภาคเรียนตรงกันต้ังแตระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา  สอดคลองกับการศกึษาของ  บรรจบ  ภิรมยคํา  และคณะ  

(2556  :  67)  ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของ 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการศึกษามีขอเสนอแนะใหรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ   

ควรกําหนดเวลาในการเปดปดภาคเรยีนใหสอดคลองกันทั้งระบบทั้งการศกึษาข้ันพื้นฐาน  อาชีวศึกษา  

และอุดมศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

  1.1  มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการดานการงบประมาณใหมีความยืดหยุน 

และสอดคลองกับการเปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  1.2  มหาวิทยาลัยควรนาํขอมูลไปปรับแผนการจัดกิจกรรมนิสิตใหสอดคลองกับสภาพ

ภูมิอากาศ 

  1.3  มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน  ควรเรงพัฒนาหลักสูตร  รายวิชา  และการจัด 

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

  1.4  มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน  ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมในการเตรียม 

ความพรอมทางดานภาษาอังกฤษหรือภาษาของกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน  เพื่อใหนิสิต   



 255 

เจาหนาที่  และอาจารย  สามารถแลกเปลี่ยน  ทําวิจัย  บรกิารวิชาการ  และประสานงาน 

กับบุคคล  สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในกลุมประชาคมอาเซยีน 

  1.5  มหาวิทยาลัย/หนวยงานควรจัดโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานและการใหบริการสาํหรับเจาหนาที่ที่มปีระสบการณในการปฏิบัติงานนอยใหสามารถ

ปฏิบัติงาน  วางแผน  ประสานงาน  บริการ  และดาํเนินชวีติประจําวัน  ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน 

  1.6  มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน  ควรจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต  เจาหนาที่  

อาจารย  นักวิจัย  หรือบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับการเปด - ปด 

ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  อยางแทจริง 

  1.7  มหาวิทยาลัยควรนําขอมูลเสนอไปยังท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (ทปอ.)

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาในการพิจารณาการปรับเปลี่ยนเวลาในการเปด - ปด 

ภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

  1.8  มหาวิทยาลัยควรเสนอขอมูลไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใหปรับระยะเวลา 

การเปด - ปดภาคเรียนของสถาบันการศกึษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

ใหตรงกัน 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  เพื่อใหทราบวาผลกระทบในแตละเรื่องเปนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ 

  2.2  ควรมีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ในชวงกอนและหลงัของการเปด - ภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  2.3  ควรมีการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ครอบคลุมกลุมตัวอยางอื่น  ไดแก  นักเรียน  ผูปกครอง  ผูประกอบการ  ผูใชบัณฑิต  สวนราชการ 

และภาคเอกชน  เปนตน 

  2.4  ควรมีการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

หรือการศึกษาผลกระทบในภาพรวมทุกระดับและทุกระบบการศึกษา 

  2.5  ควรมีการศกึษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้  ตั้งแตปการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีน  

จากเดิมเริ่มตนปการศึกษาในเดือนมิถุนายน  ไดเปลี่ยนเปนเดือนสิงหาคม  โดยมีรายละเอยีด  ดังนี้ 
 

         เดือน 
รูปแบบ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แบบเดิม 
            

แบบอาเซียน             

 

  แบบสอบถามมีท้ังหมด  4  ตอน  คือ 

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  4  แนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน   

 2.  สําหรับวิธีการตอบ  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    และ/หรือเติมขอความ 

ลงในชองวางตามความเปนจรงิหรือความคิดเห็นของทาน 

 3.  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะไมมีผลตอการเรียนหรือการสอบในรายวิชาใด ๆ 

ทั้งสิ้น  แตจะเปนขอมูลแสดงผลในภาพรวม  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้น  จึงขอความรวมมือจากทาน 

โปรดตอบแบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริง  และกรุณาตอบทุกขอ 
 

             ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                กองทะเบียนและประมวลผล   

                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                โทรศัพท/โทรสาร  0-4375-4234 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูรอน 

เลขที่แบบสอบถาม  สําหรับนิสิต 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

 
 

1.  เพศ 

  1   ชาย           2   หญิง 

 

2.  อายุ 

  1   ต่ํากวา 19  ป        3   21 - 22  ป 

  2   19 - 20  ป         4   มากกวา  22  ป   

 

3.  ชั้นป 

  1   ชั้นปที่  1         3   ชั้นปที่  3 

  2   ชั้นปที่  2         4   ชั้นปที่  4  ขึ้นไป 

 

4.  สังกัดคณะ 

  1   คณะเภสัชศาสตร       11   คณะนติิศาสตร  

  2   คณะศึกษาศาสตร       12   คณะเทคโนโลยี 

  3   คณะวิทยาศาสตร       13   คณะแพทยศาสตร 

  4   คณะพยาบาลศาสตร      14   คณะวิศวกรรมศาสตร 

  5   วิทยาลัยดุริยางคศิลป      15   คณะสัตวแพทยศาสตร 

  6   คณะวัฒนธรรมศาสตร      16   คณะสาธารณสุขศาสตร 

  7   คณะศิลปกรรมศาสตร      17   คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

  8   คณะวิทยาการสารสนเทศ     18   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  9   คณะการบัญชีและการจัดการ    19   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  10  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  20   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  1  เห็นดวย 

  2  ไมเห็นดวย เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  1  พรอม 

  2  ไมพรอม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

  1  มากขึ้น 

  2  เทาเดิม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  ลดลง 
 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  1  กระทบ 

  2  ไมกระทบ  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

  1  ควร 

  2  ไมควร   เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
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ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

  ตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 
 

 โปรดตอบแบบสอบถาม  โดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน 

เก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปนจริง  ดังนี้ 

  1.  กรณีไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  โดยมีระดับความคดิเห็น  คือ   

   ไมมีผลกระทบ   หมายถึง    ไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

  2.  กรณีมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  โดยแบงระดับความคิดเห็น 

ออกเปน  5  ระดับ  คือ 

   มากที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด 

   มาก      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมาก 

   ปานกลาง    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง 

   นอย      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอย 

   นอยที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการเรียนการสอน  

1 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเลือกรายวิชาเรียน

ของขาพเจา 

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

2 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเตรียมการเรียน 

ของขาพเจา 

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

3 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอสภาพหองเรียน  

อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน 

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

4 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเรียนในแตละ

รายวิชาของขาพเจา 

............... .......... ......... .......... ......... .......... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการสอบของขาพเจา 
............... .......... ......... .......... ......... .......... 

6 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของขาพเจา 

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

7 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการจัดการเรียน 

การสอนของคณะ/วิทยาลัยท่ีขาพเจาสังกัด 

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

8 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการจัดการเรียน 

การสอนของสํานักศึกษาทั่วไป (รายวิชาศึกษาทั่วไป) 

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

9 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการเรียน 

ของขาพเจา 

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

 ดานการทํากิจกรรม  

10 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเขาถึงและทราบ

ขอมูลการทํากิจกรรมของขาพเจา 

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

11 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอความสนใจในการเขารวม

หรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 

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

12 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรม

หรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 

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

13 
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมของนิสิต 
............... .......... ......... .......... ......... .......... 

 

 



268 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

14 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอจํานวนผูเขารวม 

หรือทํากิจกรรม 

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

15 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอจํานวนกิจกรรม 

ของนิสิต 

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

16 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเขารวมหรือการจัด

กิจกรรมรวมกับชุมชนหรือทองถ่ิน 

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

17 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการเขารวม

กิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 

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

 ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ    

18 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการวางแผนการฝก

ประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 

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

19 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอชวงระยะเวลา 

ในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพีของขาพเจา 

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

20 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเลือกสถานที่ 

ในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพีของขาพเจา 

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

21 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการประสานงานกับ

สถานท่ีฝกประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 

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

22 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการขออนุมัติเพ่ือขอฝก

ประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 

............... .......... ......... .......... ......... .......... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

23 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการออกฝก

ประสบการณ/การวิชาชีพในสถานที่จริงของขาพเจา 

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

24 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการรายงานผลการฝก

ประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 

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

25 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการฝก

ประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 

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

 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

26 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการวางแผนการ

ดําเนินชีวิตของขาพเจา 

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

27 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการเดนิทาง 

ของขาพเจา 

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

28 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัว 

ของขาพเจา 

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

29 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

ของสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา 

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

30 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ขาพเจากับบุคคลอ่ืน 

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

31 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภค 

ในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

............... .......... ......... .......... ......... .......... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

32 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอการทองเท่ียวหรือ 

การพักผอนของขาพเจา 

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

33 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของขาพเจา 

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

 

ผลกระทบดานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)........................................................................................................ 

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

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

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 4.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

************************* 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้  ตั้งแตปการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีน  

จากเดิมเริ่มตนปการศึกษาในเดือนมิถุนายน  ไดเปลี่ยนเปนเดือนสิงหาคม  โดยมีรายละเอยีด  ดังนี้ 
 

         เดือน 
รูปแบบ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แบบเดิม 
            

แบบอาเซียน             
 

  แบบสอบถามมีท้ังหมด  4  ตอน  คือ 

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  4  แนวทางในการจัดการเรียนการสอน   

 2.  สําหรับวิธีการตอบ  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    และ/หรือเติมขอความ 

ลงในชองวางตามความเปนจรงิหรือความคิดเห็นของทาน 

 3.  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะไมมีผลตอหนาที่การงาน  บุคคล   

หรือหนวยงานใด ๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนขอมูลแสดงผลในภาพรวม  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้น  

จึงขอความรวมมือจากทาน  โปรดตอบแบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริง   

และกรุณาตอบทุกขอ 

             ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                กองทะเบียนและประมวลผล   

                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                โทรศัพท/โทรสาร  0-4375-4234 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูรอน 

เลขท่ีแบบสอบถาม  สําหรับเจาหนาที่ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

 

1.  เพศ 

  1   ชาย           2   หญิง 

 

2.  อายุ 

  1   ต่ํากวา 25  ป        4   36 - 40  ป 

  2   25 - 30  ป         5   41 - 45  ป   

  3   31 - 35  ป         6   มากกวา  45  ป 

 

3.  ตําแหนงหนาที่การงาน 

  1   ผูอํานวยการ / หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ 

  2   หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

  3   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

 

4.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  1   ไมเกิน  5  ป        4   16 - 20  ป 

  2   5 - 10  ป        5   21 - 25  ป   

  3   11 - 15  ป        6   มากกวา  25  ป 

 

5.  สังกัด 

  1   คณะ / วิทยาลัย 

  2   กอง / ศูนย 

  3   สถาบัน / สาํนัก 
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ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  1  เห็นดวย 

  2  ไมเห็นดวย เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  1  พรอม 

  2  ไมพรอม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซยีน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

  1  มากขึ้น 

  2  เทาเดิม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  ลดลง 
 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเลื่อนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  1  กระทบ 

  2  ไมกระทบ  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

  1  ควร 

  2  ไมควร   เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
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ตอนที่  3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เมื่อมหาวิทยาลัย 

  เปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 
 

 โปรดตอบแบบสอบถาม  โดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน 

เก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปนจริง  ดังนี้ 

  1.  กรณีไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   

โดยมีระดับความคิดเห็น  คือ   

   ไมมีผลกระทบ   หมายถึง    ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

  2.  กรณีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน   

โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน  5  ระดับ  คือ 

   มากที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด 

   มาก      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมาก 

   ปานกลาง    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง 

   นอย      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอย 

   นอยที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการปฏิบัติงาน  

1 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึงและรับทราบ

ขอมูลขาวสารสาํหรับการปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

2 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

3 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานรวมกับ

บุคคล หนวยงาน หรือสถาบันอื่นของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

4 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

6 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

7 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

8 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

ของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

 ดานการวางแผน  

9 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเตรียมการวางแผน 

การปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

10 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการมีสวนรวม 

ในการจัดทําแผนของบุคลากรในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

11 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการดาํเนินการ 

ตามแผนการปฏิบัติงานในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

12 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสําเร็จตาม

แผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

13 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมินแผน 

การปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

14 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการปรับปรุงและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

15 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

16 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการวางแผน 

การปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

 ดานการประสานงาน  

17 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการรับ - สงขอมูล

ขาวสารหรือเอกสารของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

18 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสื่อสารระหวาง

บุคคลหรือหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

19 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงาน

ระหวางผูปฏิบัติงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

20 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานกับ

ผูรับบริการของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

21 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานกับ

ผูบรหิารหรือผูบังคับบัญชาของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

22 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงาน

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี 

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

23 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

24 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการประสานงาน

ของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

 ดานการบริการ  

25 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประชาสัมพันธ

ขอมูล/ขาวสารการใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

26 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอขั้นตอนและวธิีการ

ใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

27 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใหบรกิาร 

ตอผูรับบริการของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

28 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอชองทางการใหบริการ 

ในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

29 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประเมนิ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของผูรับบริการ 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

30 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษา 

ในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสาํเรจ็ 

ในการใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี 

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

31 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการใหบริการ 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

32 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการบริการ 

ของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

33 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผนการดาํเนิน

ชีวิตของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

34 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเดินทาง 

ของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

35 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัว 

ของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

36 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธ 

ของสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

37 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ขาพเจากับบุคคลอื่น 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

38 

การเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภค 

ในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

39 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการทองเที่ยวหรือ 

การพักผอนของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

40 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของขาพเจา 

…………….. …….. …….. ………. ……… ………. 

 

ผลกระทบดานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)........................................................................................................ 

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

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 4.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

*************************** 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียน 

ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้  ตั้งแตปการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการเปด - ปดภาคเรยีน  

จากเดิมเริ่มตนปการศึกษาในเดือนมิถุนายน  ไดเปลี่ยนเปนเดือนสิงหาคม  โดยมีรายละเอยีด  ดังนี้ 
 

         เดือน 
รูปแบบ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แบบเดิม 
            

แบบอาเซียน             
 

  แบบสอบถามมีท้ังหมด  4  ตอน  คือ 

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

   ตอนที่  4  แนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน   

 2.  สําหรับวิธีการตอบ  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    และ/หรือเติมขอความ 

ลงในชองวางตามความเปนจรงิหรือความคิดเห็นของทาน 

 3.  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะไมมีผลตอหนาที่การงาน  บุคคล   

หรือหนวยงานใด ๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนขอมูลแสดงผลในภาพรวม  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้น  

จึงขอความรวมมือจากทาน  โปรดตอบแบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริง   

และกรุณาตอบทุกขอ 

             ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                กองทะเบียนและประมวลผล   

                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                โทรศัพท/โทรสาร  0-4375-4234 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูรอน 

เลขท่ีแบบสอบถาม  สําหรับอาจารย 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

1.  เพศ 

  1   ชาย          2   หญิง 
 

2.  อายุ 

  1   ต่ํากวา 30  ป       4   41 - 45  ป 

  2   30 - 35  ป        5   46 - 50  ป   

  3   36 - 40  ป        6   มากกวา  50  ป 
 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  1   ปริญญาโท        2   ปริญญาเอก 

  3   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..........................        
 

4.  กลุมสาขาวิชา 

  1   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3   วิทยาศาสตรสุขภาพ 

  2   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

  1  เห็นดวย 

  2  ไมเห็นดวย เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

  1  พรอม 

  2  ไมพรอม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
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3.  ทานคดิวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

  1  มากขึ้น 

  2  เทาเดิม  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  ลดลง  
 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

  1  กระทบ 

  2  ไมกระทบ  เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 
 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

  1  ควร 

  2  ไมควร   เนื่องจาก.................................................................................................... 

  3  เฉย ๆ 

 

ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

  ตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

 โปรดตอบแบบสอบถาม  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน 

เก่ียวกับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปนจริง  ดังนี้ 

  1.  กรณีไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  โดยมีระดับความคดิเห็น  คือ   

   ไมมีผลกระทบ   หมายถึง    ไมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

  2.  กรณีมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  โดยแบงระดับความคิดเห็น 

ออกเปน  5  ระดับ  คือ 

   มากที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด 

   มาก      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับมาก 

   ปานกลาง    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับปานกลาง 

   นอย      หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอย 

   นอยที่สุด    หมายถึง    มีผลกระทบอยูในระดับนอยที่สุด 



283 

ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการเรียนการสอน  

1 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปดรายวิชาสอน 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

2 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเตรียมการสอน 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

3 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอสภาพหองเรยีน  อุปกรณ  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

4 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกระบวนการ 

หรือกิจกรรมในการสอนของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

5 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอวิธีการสอนในแตละ

รายวชิาของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

6 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสอบ การวัดผล   

และการประเมนิผลในแตละรายวชิาท่ีขาพเจาทําการสอน 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

7 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนิสิตกลุมที่ขาพเจาทําการสอน 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

8 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

ของคณะหรือวิทยาลัยที่ขาพเจาสังกัด 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

9 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรยีนท่ี 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการสอน 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการวิจัย  

10 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผนการทําวิจัย 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

11 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการขอรับทุนสนับสนนุ 

การทําวิจัยของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

12 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอพ้ืนที่ทําวิจัยภาคสนาม 

หรือกลุมตัวอยางการวิจัยของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

13 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการดาํเนนิการวิจัย 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

14 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการรวมทําวิจัยกับบุคคล 

หนวยงานหรือสถาบันอื่นของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

15 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานผูเชี่ยวชาญ

หรือหนวยงานในการทาํวิจัยของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

16 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการนําเสนอหรือเผยแพร

ผลงานวิจัยของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

17 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรยีนท่ี 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการทําวิจัย 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการบริการวิชาการ  

18 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผนการบริการ

วิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

19 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอชวงเวลาการจัดบริการ

วิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

20 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานการบริการ

วิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

21 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการบริการ

วิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

22 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปนวิทยากร 

ในการบริการวิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

23 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเปนผูทรงคณุวุฒิ 

ในการบริการวิชาการของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

24 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการบริการวิชาการ 

เพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

25 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรยีนท่ี 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการบริการวิชาการ

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการทํานศิุลปวัฒนธรรม  

26 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขาถึงและทราบขอมูล

การทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

27 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการสงเสริมและการใหทุน

สนับสนุนการทํานุศลิปวัฒนธรรม 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

28 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการประสานงานการทํานุ

ศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

29 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมทํานุ

ศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

30 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรม 

การทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

31 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามในทองถ่ินภาคอีสาน 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

32 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามในมหาวิทยาลัย 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

33 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรยีนท่ี 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการทํานุ

ศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ ไมมี

ผลกระทบ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

34 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการวางแผนการดาํเนิน

ชีวิตของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

35 
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการเดินทางของขาพเจา 
…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

36 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัว 

ของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

37 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัวของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

38 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ขาพเจากับบุคคลอื่น 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

39 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภค 

ในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

40 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุม

ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอการทองเที่ยวหรือ 

การพักผอนของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 

41 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรยีนท่ี 2  

(มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบตอการดาํเนิน

ชีวิตประจําวันของขาพเจา 

…............ .......... ........ .......... ......... .......... 
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ผลกระทบดานอื่น ๆ (ถามีโปรดระบุ)........................................................................................................ 

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

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

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 4.1  ขอดีของการเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.2  ขอบกพรองของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

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

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

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

 4.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

 

*************************** 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณ (สําหรบันสิิต) 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 

1.  ชื่อ - สกุล  ................................................................................ 
 

2.  สังกัดคณะ 

  1   คณะเภสัชศาสตร       11   คณะนติิศาสตร  

  2   คณะศึกษาศาสตร       12   คณะเทคโนโลยี 

  3   คณะวิทยาศาสตร       13   คณะแพทยศาสตร 

  4   คณะพยาบาลศาสตร      14   คณะวิศวกรรมศาสตร 

  5   วิทยาลัยดุริยางคศิลป      15   คณะสัตวแพทยศาสตร 

  6   คณะวัฒนธรรมศาสตร      16   คณะสาธารณสุขศาสตร 

  7   คณะศิลปกรรมศาสตร      17   คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฯ 

  8   คณะวิทยาการสารสนเทศ     18   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  9   คณะการบัญชีและการจัดการ    19   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  10  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  20   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 
 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

  ตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ดานการเรียนการสอน 

 1.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

     มีผลกระทบตอการเลือกรายวิชาเรียนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

     มีผลกระทบตอการเตรียมการเรียนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

     มีผลกระทบตอสภาพหองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 1.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

     มีผลกระทบตอการเรียนในแตละรายวิชาของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการสอบของทานหรือไม  อยางไร.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 1.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอนของคณะ/วิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.8  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอนของสํานักศึกษาทั่วไป (รายวิชาศึกษาทั่วไป)   

    หรือไม  อยางไร 

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

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

 1.9  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการเรียนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

2.  ดานการทํากิจกรรม 

 2.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มผีลกระทบตอการเขาถึงและทราบขอมูลการทํากิจกรรมของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 2.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสนใจในการเขารวมหรือการทาํกิจกรรมของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมของนิสิตหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอจํานวนผูเขารวมหรือทํากิจกรรมหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอจํานวนกิจกรรมของนิสิตหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเขารวมหรือการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือทองถิ่นหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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3.  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 

 3.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชพีของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอชวงระยะเวลาในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเลือกสถานท่ีในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานกับสถานที่ฝกประสบการณ/การวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการขออนุมัติเพื่อขอฝกประสบการณ/การวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการออกฝกประสบการณ/การวิชาชีพในสถานท่ีจริงของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการรายงานผลการฝกประสบการณ/การวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 3.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

4.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 4.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเดินทางของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางทานกับบุคคลอ่ืนหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 4.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2  (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการดําเนินชวีิตประจําวันของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  มีผลกระทบดานอื่น ๆ  (เพิ่มเติม)  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 1.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

       มีขอดีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

 2.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน    

       มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  หรือไม  อยางไร 

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

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

 3.  ทานมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  เม่ือมหาวิทยาลัยเปด - ปด 

   ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

************************* 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณ (สําหรบัเจาหนาที่) 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 

1.  ชื่อ - สกุล  ................................................................................ 

 

2.  ตําแหนงหนาที่การงาน 

  1   ผูอํานวยการ / หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ 

  2   หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

  3   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

 
 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  3  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เมื่อมหาวิทยาลัย 

  เปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ดานการปฏิบัติงาน 

 1.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารสาํหรับการปฏิบัติงานของทานหรือไม   

    อยางไร 

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

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

 1.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานรวมกับบุคคล หนวยงาน หรือสถาบันอื่นของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 1.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

 1.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

2.  ดานการวางแผน 

 2.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเตรยีมการวางแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการมีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 2.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการดาํเนนิการตามแผนการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสาํเรจ็ตามแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประเมินแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการปรับปรงุและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 2.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการวางแผนการปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

3.  ดานการประสานงาน 

 3.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการรับ - สงขอมูลขาวสารหรือเอกสารของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 3.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการสื่อสารระหวางบุคคลหรือหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานกับผูรับบริการของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานกับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 3.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการประสานงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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4.  ดานการบริการ 

 4.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสารการใหบริการในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอข้ันตอนและวิธีการใหบริการในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการใหบริการตอผูรับบริการของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอชองทางการใหบริการในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของผูรับบริการหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสาํเรจ็ในการใหบริการในหนวยงานของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 4.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการใหบริการหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 4.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการบริการของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 5.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเดินทางของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางทานกับบุคคลอ่ืนหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 5.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการดําเนินชวีิตประจําวันของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

6.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  มีผลกระทบดานอื่น ๆ  (เพิ่มเติม)  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 1.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

       มีขอดีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

 2.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน    

       มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  หรือไม  อยางไร 

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

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

 3.  ทานมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปด 

   ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

************************* 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณ (สําหรบัอาจารย) 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 

1.  ชื่อ - สกุล  ................................................................................ 

 

2.  กลุมสาขาวิชา 

  1   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3   วิทยาศาสตรสุขภาพ 

  2   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

  ตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ดานการเรียนการสอน 

 1.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเปดรายวชิาสอนของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 1.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเตรยีมการสอนของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 1.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอสภาพหองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนของทานหรือไม  

    อยางไร 

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

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

 1.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมในการสอนของทานหรือไม อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 1.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอวิธีการสอนในแตละรายวชิาของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 1.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการสอบ การวัดผล  และการประเมินผลในแตละรายวิชาท่ีทานสอนหรือไม  อยางไร 

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

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

 1.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติกลุมที่ขาพเจาทําการสอนหรือไม อยางไร 

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

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

 1.8  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอนของคณะหรือวิทยาลัยที่ทานสังกัดหรือไม อยางไร 

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

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

 1.9  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการสอนของทานหรือไม อยางไร 

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

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

2.  ดานการวิจัย 

 2.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการทําวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 2.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอพื้นที่ทาํวิจัยภาคสนามหรือกลุมตัวอยางการวจิัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการดาํเนนิการวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการรวมทําวิจยักับบุคคล หนวยงานหรือสถาบันอื่นของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในการทําวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการนาํเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 2.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการทําวิจัยของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 

3.  ดานการบริการวิชาการ 

 3.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 3.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอชวงเวลาการจัดบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเปนวิทยากรในการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเปนผูทรงคุณวุฒใินการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 3.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการบริการวิชาการของทานหรือไม อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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4.  ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

 4.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเขาถึงและทราบขอมูลการทํานุศิลปวัฒนธรรมของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 4.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการสงเสริมและการใหทุนสนบัสนุนการทํานุศลิปวัฒนธรรมหรือไม อยางไร 

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

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

 4.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการประสานงานการทํานุศิลปวัฒนธรรมของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 4.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 4.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 4.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ินภาคอีสานหรือไม อยางไร 

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

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

 4.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 4.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการทํานุศลิปวัฒนธรรมของทานหรือไม อยางไร 

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

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

 

5.  ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 5.1  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.2  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการเดินทางของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.3  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอคาใชจายสวนตัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.4  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.5  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางทานกับบุคคลอ่ืนหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.6  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 5.7  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

    มีผลกระทบตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 5.8  ทานคดิวาอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม)  

    มีผลกระทบตอการดําเนินชวีิตประจําวันของทานหรือไม  อยางไร 

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

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

 

6.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  มีผลกระทบดานอื่น ๆ  (เพิ่มเติม)  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 1.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

       มีขอดีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

 2.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน    

       มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  หรือไม  อยางไร 

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

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

 3.  ทานมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปด 

   ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

************************* 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณผูบริหาร 

เรื่อง  การศึกษาผลกระทบของการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

1.  ชื่อ - สกุล  ................................................................................ 
 
 

2.  ตําแหนงหนาที่การงาน 

  1   อธิการบดี        4   คณบดี 

  2   รองอธิการบดี       5   ผูอํานวยการกอง  

  3   ผูชวยอธิการบด ี      6   หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
 

 
 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

   ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานเห็นดวยกับการที่มหาวิทยาลัยเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

2.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยมคีวามพรอมสําหรับการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

3.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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4.  ทานคิดวาเมื่อมหาวิทยาลยัเล่ือนการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษา 

     ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในภาพรวมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 

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

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

 

5.  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรกลับไปเปด - ปดภาคเรียนตามแบบเดิม (เริ่มภาคเรียนที่  1  ในเดือน 

     มิถุนายน) หรือไม อยางไร 

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

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

 

ตอนที่  3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อเปด - ปดภาคเรียน 

  ตามสถาบันอดุมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

 

1.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

    ตอนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

2.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตองบประมาณของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

3.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

4.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตองานดานพสัดุของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

.................................................................................................................................................................... 
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5.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

    ตอการรับบุคคลเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

6.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

    ตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

7.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

    ตอการวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

8.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

    ตอการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

9.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอการทํานุศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

10.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอการใหบริการแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

11.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอการจัดกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

 



315 

12.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

13.  ทานคิดวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  มีผลกระทบ   

      ตอดานอื่น ๆ (ถามี)  หรือไม  อยางไร 

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

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

ตอนที่  4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 1.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน   

       มีขอดีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  หรือไม  อยางไร 

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

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

 2.  ทานคดิวาการเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน    

       มีขอบกพรองตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  หรือไม  อยางไร 

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

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

 3.  ทานมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  เมื่อมหาวิทยาลัยเปด - ปด 

   ภาคเรียนตามสถาบันอุดมศกึษาในกลุมประชาคมอาเซียน  หรือไม  อยางไร 

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

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

 

********************* 
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ภาคผนวก  ข 

คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง  38  จํานวนขอของเครื่องมือที่สรางและใชจริง 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

1 แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สําหรับสอบถามนิสิต   

 1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 4 

 1.2 ขอมลูทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 1.3 ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 

  

  1.3.1  ดานการเรียนการสอน 9 9 

  1.3.2  ดานการทํากิจกรรม 8 8 

  1.3.3  ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ 8 8 

  1.3.4  ดานการดําเนนิชีวิตประจําวัน 8 8 

 1.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 45 45 

2 แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สําหรับสอบถามเจาหนาท่ี   

 2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 5 5 

 2.2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 2.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

  

  2.3.1  ดานการปฏิบัติงาน 8 8 

  2.3.2  ดานการวางแผน 8 8 

  2.3.3  ดานการประสานงาน 8 8 

  2.3.4  ดานการบริการ 8 8 

  2.3.5  ดานการดําเนนิชีวิตประจําวัน 8 8 

 2.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 53 53 
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ตาราง  38  (ตอ) 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

3 แบบสอบถาม  ฉบับที่  3  สําหรับสอบถามอาจารย   

 3.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 4 

 3.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 
5 5 

 3.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 

  

  3.3.1  ดานการเรียนการสอน 9 9 

  3.3.2  ดานการวิจัย 8 8 

  3.3.3  ดานการบริการวิชาการ 8 8 

  3.3.4  ดานการทํานุศลิปวัฒนธรรม 8 8 

  3.3.5  ดานการดําเนนิชีวิตประจําวัน 8 8 

 3.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 53 53 

4 แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  1  สําหรับสัมภาษณนิสิต   

 4.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 2 2 

 4.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 4.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 

34 34 

 4.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 44 44 
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ตาราง  38  (ตอ) 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

5 แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  2  สําหรับสัมภาษณเจาหนาที ่   

 5.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 2 2 

 5.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 5.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
41 41 

 5.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 51 51 

6 แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  3  สําหรับสัมภาษณอาจารย   

 6.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 2 2 

 6.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 6.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
42 42 

 6.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 52 52 

7 แบบสัมภาษณ  ฉบับที่  4  สําหรับสัมภาษณผูบริหาร   

 7.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 2 2 

 7.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
5 5 

 7.3  ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เม่ือเปด - ปดภาคเรยีนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีน 
13 13 

 7.4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3 3 

 รวม 23 23 

 รวมทั้งหมด 321 321 
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ตาราง  39  คาเฉลี่ย  ( X )  ท่ีเกิดจากการพิจารณาความเหมาะสมและภาษาท่ีใชของแบบสอบถาม 

   ฉบับที่  1  สําหรับสอบถามนิสิต  จากผูเชี่ยวชาญท่ีเขาเกณฑ 

 

ขอความ X  
ดานการเรียนการสอน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเลือกรายวิชาเรียนของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเตรียมการเรียนของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอสภาพหองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเรียนในแตละรายวชิาของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการสอบของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลัยที่ขาพเจาสังกัด 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดการเรียนการสอนของสํานักศึกษาทั่วไป (รายวิชาศึกษาทั่วไป) 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ 

ตอการเรียนของขาพเจา 
1.00 

ดานการทํากิจกรรม  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขาถึงและทราบขอมูลการทํากิจกรรมของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสนใจในการเขารวมหรอืการทาํกิจกรรมของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทาํกิจกรรมของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  39  (ตอ) 

 

ขอความ X  
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดกิจกรรมของนิสิต 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอจํานวนผูเขารวมหรือทํากิจกรรม 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอจํานวนกิจกรรมของนสิิต 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขารวมหรือการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือทองถิ่น 
0.80 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ 

ตอการเขารวมกิจกรรมหรือการทํากิจกรรมของขาพเจา 
1.00 

ดานการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพ    

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอชวงระยะเวลาในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเลือกสถานที่ในการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานกับสถานที่ฝกประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการขออนุมัติเพื่อขอฝกประสบการณ/การวิชาชพีของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการออกฝกประสบการณ/การวิชาชีพในสถานที่จริงของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการรายงานผลการฝกประสบการณ/การวิชาชีพของขาพเจา 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ 

ตอการฝกประสบการณ/การฝกวิชาชีพของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  39  (ตอ) 

 

ขอความ X  
ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเดนิทางของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอคาใชจายสวนตัวของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครวัของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของขาพเจา 
0.80 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ 

ตอการดําเนินชีวิตประจาํวันของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  40  คาเฉลี่ย  ( X )  ท่ีเกิดจากการพิจารณาความเหมาะสมและภาษาท่ีใชของแบบสอบถาม 

   ฉบับที่  2  สําหรับสอบถามเจาหนาที่  จากผูเชี่ยวชาญที่เขาเกณฑ 

 

ขอความ X  
ดานการปฏิบัติงาน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารสาํหรับการปฏิบัติงานของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการปฏิบัติงานรวมกับบุคคล หนวยงาน หรือสถาบันอื่นของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

ดานการวางแผน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเตรียมการวางแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการมีสวนรวมในการจัดทาํแผนของบุคลากรในหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการดาํเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสําเร็จตามแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  40  (ตอ) 

 

ขอความ X  
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประเมินแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการวางแผนการปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

ดานการประสานงาน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการรับ - สงขอมูลขาวสารหรือเอกสารของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการสื่อสารระหวางบุคคลหรือหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานกับผูรับบริการของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานกับผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยของขาพเจา 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการประสานงานของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  40  (ตอ) 

 

ขอความ X  
ดานการบริการ  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซยีนมีผลกระทบ 

ตอการประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสารการใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอขั้นตอนและวิธีการใหบรกิารในหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการใหบริการตอผูรับบริการของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอชองทางการใหบริการในหนวยงานของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของผูรับบริการ 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสาํเรจ็ในการใหบรกิารในหนวยงานของขาพเจา 
0.80 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับการใหบริการ 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการบริการของขาพเจา 
1.00 

ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเดนิทางของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอคาใชจายสวนตัวของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครวัของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น 
1.00 
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ตาราง  40  (ตอ) 

 

ขอความ X  
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของขาพเจา 
0.80 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการดําเนินชีวิตประจาํวันของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  41  คาเฉลี่ย  ( X )  ท่ีเกิดจากการพิจารณาความเหมาะสมและภาษาท่ีใชของแบบสอบถาม 

   ฉบับที่  3  สําหรับสอบถามอาจารย  จากผูเชี่ยวชาญที่เขาเกณฑ 

 

ขอความ X  
ดานการเรียนการสอน  

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเปดรายวิชาสอนของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเตรียมการสอนของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอสภาพหองเรียน  อุปกรณ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมในการสอนของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอวิธีการสอนในแตละรายวชิาของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการสอบ การวัดผล  และการประเมินผลในแตละรายวิชาที่ขาพเจาทาํการสอน 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตกลุมท่ีขาพเจาทําการสอน 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะหรือวิทยาลัยที่ขาพเจาสังกัด 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการสอนของขาพเจา 
1.00 

ดานการวิจัย  

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการทาํวิจัยของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการขอรับทุนสนับสนนุการทําวิจัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอพื้นท่ีทําวิจยัภาคสนามหรอืกลุมตัวอยางการวิจัยของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  41  (ตอ) 

 

ขอความ X  
การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการดาํเนินการวิจัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการรวมทําวิจัยกับบุคคล หนวยงานหรือสถาบันอ่ืนของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในการทําวิจัยของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัยของขาพเจา 
0.80 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการทําวิจัยของขาพเจา 
1.00 

ดานการบริการวิชาการ  

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการบริการวชิาการของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอชวงเวลาการจัดบริการวิชาการของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานการบริการวิชาการของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเปนวิทยากรในการบรกิารวิชาการของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเปนผูทรงคณุวุฒิในการบริการวิชาการของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนของขาพเจา 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการบริการวิชาการของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  41  (ตอ) 

 

ขอความ X  
ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม  

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขาถึงและทราบขอมูลการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 
0.80 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการสงเสริมและการใหทุนสนับสนุนการทํานุศิลปวัฒนธรรม 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการประสานงานการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการจัดกิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเขารวมกิจกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ินภาคอีสาน 
1.00 

การเปด – ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในมหาวิทยาลัย 
1.00 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการทํานุศิลปวัฒนธรรมของขาพเจา 
1.00 

ดานการดําเนินชีวิตประจําวัน  

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการวางแผนการดาํเนินชีวิตของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการเดนิทางของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอคาใชจายสวนตัวของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธของสมาชิกในครอบครวัของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอความสัมพันธระหวางขาพเจากับบุคคลอื่น 
1.00 
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ตาราง  41  (ตอ) 

 

ขอความ X  
การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการใชสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยของขาพเจา 
1.00 

การเปด - ปดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียนมีผลกระทบ 

ตอการทองเที่ยวหรือการพักผอนของขาพเจา 
0.80 

อุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศในชวงภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - พฤษภาคม) มีผลกระทบ

ตอการดําเนินชีวิตประจาํวันของขาพเจา 
1.00 
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ตาราง  42  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (rxy)  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับท่ี  1   

   สาํหรับสอบถามนิสิต 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 0.73 18 0.89 

2 0.78 19 0.82 

3 0.71 20 0.81 

4 0.73 21 0.89 

5 0.88 22 0.86 

6 0.86 23 0.91 

7 0.87 24 0.71 

8 0.87 25 0.84 

9 0.75 26 0.80 

10 0.78 27 0.88 

11 0.77 28 0.85 

12 0.90 29 0.80 

13 0.68 30 0.75 

14 0.90 31 0.83 

15 0.88 32 0.65 

16 0.88 33 0.77 

17 0.86  

 

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.96 
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ตาราง  43  คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  (rxy)  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับท่ี  2   

   สาํหรับสอบถามเจาหนาที่ 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 0.86 21 0.96 

2 0.96 22 0.97 

3 0.88 23 0.78 

4 0.96 24 0.94 

5 0.94 25 0.93 

6 0.90 26 0.96 

7 0.88 27 0.93 

8 0.75 28 0.94 

9 0.95 29 0.89 

10 0.95 30 0.94 

11 0.95 31 0.94 

12 0.96 32 0.94 

13 0.95 33 0.92 

14 0.92 34 0.88 

15 0.93 35 0.92 

16 0.89 36 0.75 

17 0.94 37 0.76 

18 0.93 38 0.83 

19 0.94 39 0.81 

20 0.94 40 0.77 

 

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.96 
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ตาราง  44  คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  (rxy)  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับท่ี  3   

   สาํหรับสอบถามอาจารย 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 0.70 22 0.86 

2 0.74 23 0.85 

3 0.76 24 0.87 

4 0.68 25 0.86 

5 0.69 26 0.83 

6 0.67 27 0.86 

7 0.82 28 0.86 

8 0.72 29 0.83 

9 0.78 30 0.82 

10 0.54 31 0.81 

11 0.83 32 0.83 

12 0.82 33 0.82 

13 0.78 34 0.76 

14 0.79 35 0.78 

15 0.69 36 0.75 

16 0.70 37 0.78 

17 0.82 38 0.78 

18 0.81 39 0.81 

19 0.84 40 0.77 

20 0.77 41 0.79 

21 0.80  

 

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.98 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางภาพประกอบการสัมภาษณขอมูลสําหรับการวิจัย 
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ภาพประกอบ  4  สัมภาษณนายกองคการนิสิตและประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  5  สัมภาษณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบ  6  สัมภาษณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมผูบริหารระดับกลาง (1) 
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ภาพประกอบ  7  สัมภาษณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมผูบริหารระดับกลาง (2) 
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ภาพประกอบ  8  สัมภาษณอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



340 

 
 

ภาพประกอบ  9  สัมภาษณรองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  10  สัมภาษณรองอธิการบดฝีายอํานวยการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



341 

 
 

ภาพประกอบ  11  สัมภาษณรองอธิการบดีฝายวางแผนและกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  12  สัมภาษณรองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



342 

 
 

ภาพประกอบ  13  สัมภาษณผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  14  สัมภาษณผูชวยอธิการบดีฝายอาคารและสถานท่ี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



343 

 
 

ภาพประกอบ  15  สัมภาษณคณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  16  สัมภาษณคณบดีคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  17  สัมภาษณคณบดีคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  18  สัมภาษณผูอํานวยการกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  19  สัมภาษณผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  20  สัมภาษณผูอํานวยการกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  21  สัมภาษณผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอของผูวิจัย 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ชื่อ      นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

วันเกิด      วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2521 

สถานที่เกิด     อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี  27  หมูที่  14  ตําบลเก้ิง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

      44000 

ตําแหนงหนาที่การงาน  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

      หัวหนากลุมงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถานที่ทํางานปจจบุัน  กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

      ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ.  2544  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเคมี   

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พ.ศ.  2544  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ปว.ค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ.  2549  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


