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อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าร่วมเป็นประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ.  2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ที่ผ่านมา สกอ. ได้ก าหนดให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการ

อุดมศึกษา และบูรณาการการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ปี ฉบับที่ 2 เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมในการรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

อุดมศึกษาจ าเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุกคณะและภาควิชา ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น ทั้ง

รายวิชาอาเซียนทั่วไป รายวิชาที่เปรียบเทียบมิติต่างๆ ในอาเซียน รายวิชาที่เจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษที่

เป็นภาษาในการท างานของอาเซียน และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน  

 สกอ.  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน

อุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ต่อไป เพื่อให้คุณภาพบัณฑิตในอนาคตไปสู่สากล และน าประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ โดยสร้าง

ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในระยะเริ่มต้น 

และขยายวงให้กว้างข้ึน 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีสาระส าคัญดังนี้  

พันธกิจ 

1. อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมอาเซียน 

2. อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิก

อาเซียน 

เป้าหมาย 

1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน(ASEAN CITIZEN)  

และเทคนิคการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ 
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2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี             

พ.ศ.2558 

3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจ านวนกิจกรรมทางวิชาการท่ีท าร่วมกับประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นใน

แต่ละปี 

4. จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถท างานทั้งในหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

5. จ านวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี 

ตัวช้ีวัด 

1. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนักศึกษาไทยโดยเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับท่ีทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น 

2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

3. จ านวนกิจกรรมทางวิชาการท่ีท าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. จ านวนบัณฑิตไทยท างานในหน่วยงานระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติในไทย และ/หรือ 

ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. จ านวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  

กลยุทธ์  

1.   พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้   

2.   พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย   

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ  

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา   

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้งในระดับ 

3. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่

ระดับพ้ืนฐานไปจนถึง 
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5. ระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน  

6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ของไทยกับประเทศ 

7. สมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถใน

เวทีระดับนานาชาติ 

9. โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมือง

อาเซียน  

กิจกรรม/โครงการที่ สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/ก าหนดนโยบาย 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการก าหนดมาตรฐานการวัดสมรรถนะด้าน

ภาษาอังกฤษของบัณฑิต 

2. การผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. การจัดสรรทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนและการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต

ในอาเซียน 

5. การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์นักศึกษาไทยสู่นักศึกษาอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์  

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล  

2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล  

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล  

5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  

6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียนมาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ   

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ  

1. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุน

ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับศาสตราจารย์ให้มากขึ้น  
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2. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ

สถาบันอุดมศึกษา /หน่วยงาน /องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาท่ีสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน  

3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็น

ต้น 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน  

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการ

ของตลาดงานในอาเซียน   

6. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น   

7. ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้ ความสามารถและ

ความช านาญสูง เช่น ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย  

และ/หรือ ท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย  

8. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและ

สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน   

9. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ

อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

10. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่

มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร และด าเนินกิจกรรมทางการตลาด

และการประชาสัมพันธ์   

11. ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน โดยเฉพาะใน

ด้านคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ เช่น SEAMEO RIHED,  AUN 

เป็นต้น  

กิจกรรม/โครงการที่ สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/ก าหนดนโยบาย 

1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

2. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในอาเซียน 

3. การจัดตั้งส านักงานการศึกษานานาชาติ 

4. การสนับสนุนการลงทุนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษา  
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5. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนากลไกเพ่ือสร้างระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน   

กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เก่ียวข้องกับสามเสาหลักในการสร้าง

ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ

พัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและลบ  

3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน   

4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน  

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ  

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและ

ความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่

เจรจาแก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง   

2. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง

ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน   

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการเพื่อใช้

ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของโรค ยาเสพติด 

และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น 

4. จัดท า Mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความต้องการ

ของเขตพ้ืนที่ 

5. เศรษฐกิจต่างๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต่อ

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน   

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน  

กิจกรรม/โครงการที่ สกอ. ควรริเริ่ม/สนับสนุน/ก าหนดนโยบาย 

1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมสัมพันธ์  
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2. การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาประชาคมอาเซียน 

3. การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านอุดมศึกษาของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการสร้างกลไกเพ่ือความ

กลมกลืน (Harmonization) ของระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

4. การให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน  

5. จัดตั้งหน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงเพื่อ

เป็นหน่วยประสานงาน กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์และท างานร่วมกับองค์กรที่มีอยู่แล้วในอาเซียนให้เกิด

ความเข้มแข็ง 

6. การพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาไทยและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ที่มา: จดหมายข่าวส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (HEC Newsletter) ปีที่ 2 ฉบับที่ 52 ประจ าวันที่ 7 

มีนาคม 2554  

  http://www.mua.go.th/pr_web/ohecnewsletter/       

การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South 

East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้ประกอบด้วย 
3 เสาหลัก คือ 

1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ 1 ใน 3 เสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความม่ันใจ 
เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคาม
ด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ท่ามกลางบริบททาง
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้
ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิเช่น สหภาพยุโรป 
และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) มี
เป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคม 

http://www.mua.go.th/pr_web/ohecnewsletter/
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และวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Sustainability) การสร้าง อัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

ในทางด้านการศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษานั้น ควรมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิงนโยบาย คือ กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์รองรับ
การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรมีนโยบายในการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

การปรับตัวด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คือ อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่
ผ่านมา การปรับเปลี่ยนทางด้านการจัดระบบอุดมศึกษาของไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนสถานะของอาจารย์จากที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น ท าให้
ความมั่นคงทางด้านอาชีพ ตลอดจนความเหลื่อมล้ าทางด้านฐานเงินเดือน ซึ่งจากเดิมการปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น รัฐบาลได้มีเจตนารมณ์ให้มีการจัดสรรงบประมาณและฐานเงินเดือนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยมากกว่า ฐานเงินเดือนของข้าราชการ 1.5 เท่า แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ 1.7 เท่า 
แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือ อาจารย์ แต่ในปัจจุบันหาได้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมที่ได้ตั้งไว้ไม่ 

บางมหาวิทยาลัยนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ยังมีสถานภาพที่มีความ
ไม่ม่ันคง และสุ่มเสี่ยงต่อการให้ออกจากงาน เนื่องจากยังยึดโยงอยู่กับระบบสัญญาที่ไม่มีความมั่นคง และขึ้นอยู่กับ
ระบบการประเมินเพ่ือต่อสัญญา ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่ม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนปัญหาการบริหารจัดการที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อสถานะของอาจารย์ที่ถูกเปลี่ยนไปท าให้ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาของไทยมีความอ่อนด้อยลงไปมาก 

ตลอดจนยังไม่มีระบบการเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองทั้งทางด้านภาษา และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างเพียงพอต่อการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยในสังกัดเอง ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อการศึกษาไทยใน
ระดับอุดมศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและมีนโยบายที่ชัดเจนต่อบุคลากรทางด้าน
การศึกษาดังกล่าวการปรับตัวด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา คือ นักศึกษานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้อง
เรียนรู้ปรับตัว และเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น นักศึกษาต้องมีความสนใจและตระหนัก
ถึงผลที่เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศต่างๆ สู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของข้อดีและข้อเสียอย่าง
เข้าใจ การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ซึ่งสังคมยุคใหม่จะสะท้อนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นการ
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เรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจ าเป็นต้องปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้  ปรับทัศนคติท่ีจะต้องตระหนักถึงความเป็น
ชาติ การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้าง
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ต่างวัฒนธรรมได้ และเรียนรู้ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน พร้อมกับสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเพ่ิม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้นให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีที่ส าคัญที่สุด คือ การปรับตัวและการเตรียม
ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่มีมาตรการหรือ 
แผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน ทางด้านภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดจนการสร้างชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน ที่
จ าเป็นต้องมีผู้น าชุมชนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถในการบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกซึ่งต้องมีกลไกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นต้องมีการสนับสนุนในการ
ประสานงานและการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวในการวางแผนชุมชนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป 
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 
คณะนิติศาสตร์กับพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน 

นิติศาสตร์คืออะไร?”  

ต่อประเด็นค าถามท่ีว่า “นิติศาสตร์คืออะไร?”  นั้น ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า นิติศาสตร์มิได้

หมายถึงแต่เฉพาะ “นิติศาสตร์โดยแท้” เท่านั้น แต่ยังหมายถึง “นิติศาสตร์ในทา งข้อเท็จจริง” หรือ “นิติศาสตร์

ในทางคุณค่า” ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากเราไม่เข้าใจถึงนิติศาสตร์ในทางข้อเท็จจริง เราก็คงไม่ทราบว่านิติศาสตร์โดย

แท้นั้นใช้ได้จริงหรือไม่ หากเราพิจารณาในมุมของอาเซียน ก็จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายระบบที่สามเข้ามาขั้นกลาง

ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศโดยแท้กับกฎหมายภายในของทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันภาคธุรกิจ ได้เริ่มใช้

ประโยชน์จากการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว 

นิติศาสตร์ในทางข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคม ( sociology of law) ซึ่งจะเป็น

ตัวบอกเราว่า กฎหมายที่จะน าไปใช้กับสังคมนั้นควรจะเป็นอย่างไร ส่วนนิติศาสตร์ในทางคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

กฎหมายเปรียบเทียบ กระบวนการนิติบัญญัติ ก็จะเข้ามาช่วยในการท าให้กฎหมายสามารถตอบสนองกับสังคมได้ 
 

ประชาคมอาเซียนคืออะไร? 

ส าหรับประชาคมอาเซียนนั้น  เป็นรูปแบบการพัฒนาการรวมตัวของรัฐในยุคที่ 3 หากเรามองในเชิง

ทฤษฎีของกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งพัฒนาการของการรวมกลุ่มของรัฐเป็นประชาคมนั้นมีจุดเริ่มต้น

จากยุโรป จากกรรมาธิการถ่านหินและเหล็กกล้า มาเป็นการรวมกลุ่มแบบตลาดร่วม และการรวมกลุ่มแบบตลาด

เดียว  
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อาเซียนนั้นเป็นการรวมตัวกันของรัฐอธิปไตย 10 ประเทศ และยังมีประเทศนอกกลุ่มที่เข้ามามี

ปฏิสัมพันธ์อีกหลายประเทศ (ASEAN+) เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นประชาคมท่ีมีความ

หลากหลายทั้งในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทาง

ประชากร ภาษา ชาติพันธุ์ ความเชื่อหรือศาสนา โดยในแง่ของความหลากหลายทางภาษานั้น มีประเด็นในเรื่อง

การแปลเอกสารทางกฎหมายให้เป็นภาษาต่าง ๆ มีปั ญหาว่าอาเซียนเองได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้

อย่างไร? 

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมแล้ว ด้วยการแปลกฎหมาย โดยเฉพาะ

ในเรื่องการท างานของคนต่างด้าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน วิชาชีพที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานให้สามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรีตาม ASEAN Mutual Recognition Agreement 

(MRA)  

อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีกติกากลางร่วมกัน ได้แก่ กฎบัตรอาเซียน ซึ่งภาคธุรกิจเองก็ได้เริ่มใช้

ประโยชน์จากกฎบัตรอาเซียนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ชัดในพม่าท่ีได้เริ่มเปิดประเทศ และภาคธุรกิจเองก็

พร้อมที่จะไปลงทุน 

ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนต่อคณะนิติศาสตร์ 

ส าหรับผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนต่อคณะนิติศาสตร์นั้น เมื่อมีการเปิดประชาคม

อาเซียน ย่อมจะท าให้สถานการณ์ท้ังภายใน และภายนอกประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อสังคมเปลี่ยน กฎหมายที่มีอยู่เดิมเองก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งในประชาคมยุโรปเอง

ได้มีการแก้ไขปัญหานี้มานานแล้ว ได้มีการประนีประนอมกันระหว่า งระบบกฎหมาย (civil law กับ common 

law) ปัญหาคือ อาเซียนจะท าอย่างไร? ซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าพิจารณาว่า สังคมยุโรปกับสังคมอาเซียนเองก็มีความ

แตกต่างกัน  อาเซียนจึงไม่สามารถลอกแบบกฎหมายยุโรปมาใช้ได้ทั้งหมด และเม่ือกฎหมายเปลี่ยนคณะ

นิติศาสตร์จะต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง  เพราะหากเราไม่รู้ว่าสังคมรอบข้างมีปัญหาอะไร ต้องการการ

แก้ไขปัญหาอย่างไร นั้นแสดงว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์สังคมได้ 
 

ความพร้อมของคณะนิติสาสตร์ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยการเตรียมความพร้อมของคณะนิติศาสตร์ส าหรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน มีข้อพิจารณาดังนี้  

1. หลักสูตรต้องพร้อม  

2. ผู้สอนต้องพร้อม ซึ่งภาษานั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ไม่เพียงแต่เฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา

เองก็เป็นภาษาที่ส าคัญ โดยเฉพาะในบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่น  

3. บทเรียน สื่อการเรียนการสอน ต ารา ต้องมีความพร้อม ต าราหรือหนังสือกฎหมายต้องใช้ภาษาท่ี

ง่าย ให้คนทั่วไปและนักกฎหมายสามารถอ่านเข้าใจได้  
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4. บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. ผู้เรียนต้องพร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่ได้จากการเรียน 

6. ประชาสัมพันธ์ผลผลิต (บัณฑิต) ออกสู่สังคมหรือตลาดงาน ถ้ามหาวิทยาลัยไม่เผยแพร่บัณฑิต

ออกสู่สังคม บัณฑิตก็มีโอกาสที่จะตกงานสูง เช่น การจัดงาน open house เป็นต้น 

7. การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่ออาเซียน เพ่ือสร้างความทันสมัยต่อหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ซึ่ง ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นข้อท่ีส าคัญท่ีสุด  เพราะหากไม่มีเราก็ไม่สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ ไปใช้

สอนได้  

ซึ่งมีข้อที่น่าพิจารณาว่า ถ้าบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ย่อมจะส่งผลถึงความพร้อมของ

ผู้เรียนด้วย 
 

การปรับตัวของคณะนิติศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียนต้องท าอย่างไร? 

ส าหรับการปรับตัวของคณะนิติศาสตร์เพื่อให้สอดรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีข้อที่ต้อง

พิจารณาดังนี้  

1. เตรียมความพร้อมภาษา อาจอยู่ในรูปของการจัดอบรม ให้กับบุคลากร  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ   

ซึ่งถือว่าเป็นภาษาท่ีส าคัญมากในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. การสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านนิติศาสตร์  

3. การปรับทัศนคติของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง “สอนจากความจริงในปัจจุบัน ไม่ใช่ความจริงในอดีต”  

4. การวางแผนการพัฒนาช่วงเปลี่ยน แปลง ดังนั้น การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการท างานวิจัยจะมีลักษณะเป็นการศึกษาจากข้อเท็จจริงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะใน

ด้านกฎหมาย การท างานวิจัยเป็นเรื่องที่ง่าย เพราะเราสามารถน าปัญหาของสังคมมาท าวิจัยทางกฎหมายเพื่อให้

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา  
 

หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ กับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ที่ควรจะเป็น 

เราคงต้องมีการทบทวนถึงหลักสูตรทางนิติศาสตร์เช่นกันว่า ท าให้ผลผลิต (บัณฑิต) ของเรานั้น

บกพร่องตรงไหน เราได้มีการสอนให้ผู้เรียนเรียนจากเรื่องจริงหรือไม่ มีกิจกรรมกระตุ้นเกี่ยวกับอาเซียนในหลักสูตร

หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในประเด็นอาเซียน 
 

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทางนิติศาสตร์ การสร้างอัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ซึ่งในประเด็นนี้มีข้อที่ต้องพิจารณา 4 ประการ  
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1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องรับใช้สังคม แน่นอนว่าบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณมี

ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่สิ่งที่มีจุดร่วมอย่างเดียวกันก็คือ มหาวิทยาลัยต้องรับใช้ประชาชน และ

ด้วยบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีชาวมุสลิม เป็นจ านวนมาก แน่นอนว่าคงปฏิเสธไม่ได้ถึง

พันธกิจในการดูแลชาวมุสลิม โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย 

2. หากมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม จ าเป็นที่ต้องทราบ

ถึงผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียนที่มีต่อชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยด้วย  

3. หากการศึกษาถึงผลกระทบน าไปสู่การค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่ก าลังจะเกิดขึ้น การจัดการ

กับผลกระทบหรือการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นและเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

4. เมื่อผลการศึกษาผลกระทบน าไปสู่การค้นพบโอกาสในการพัฒนาชุมชนแวดล้อมมหาวิทยาลัย จึง

มีความจ าทีจ่ะต้องจัดการผลกระทบด้านบวกให้เป็นที่รับรู้และเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด  

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพลเมือง อาเซียน (ASEAN CITIZEN) 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

1.1 การประเมินหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมพลเมืองอาเซียน  

1.2 การเปิดรายวิชาใหม่รองรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพลเมืองอาเซียน  

1.3 การออกแบบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมพลเมืองอาเซียน  

1.4 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 

1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 

2. การเตรียมตัวผู้สอน 

2.1 เตรียมความพร้อมในศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน  

2.2 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

2.3 เตรียมวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

2.4 เตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานิสิตสู่พลเมืองอาเซียน  

2.5 วางแผนการและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.6 จัดหาสื่อ/แหล่งเรียนรู้/บุคคล ที่มุ่งพัฒนานิสิตสู่พลเมืองอาเซียน 

3. การเตรียมผู้เรียน 

3.1 เตรียมความพร้อมด้านภาษาภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยการจัดการเรียน

การสอนโดยมีการบรรยาย/เอกสารการสอน/การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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3.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในข้อกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

3.3 กระตุ้นให้นิสิตเห็นความส าคัญในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  

4. การเตรียมเนื้อหาบทเรียน/สื่อการสอน 

4.1 ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น Youtube, Teache TV, Internet เป็นต้น 

4.2 เตรียมเอกสารการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/สอดแทรกภาษาอังกฤษ/ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

5. การจัดการเรียนการสอน/วิธีการสอน/เทคนิคการสอน 

5.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน  

5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Child center) โดยวิธีการลง

พ้ืนที่ภาคสนามให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีกรณีตัวอย่าง 

5.3 นิสิตได้มีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในสถานที่จริง  

5.4 ให้นิสิตร่วมเป็นทีมวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

6. การวัดและประเมินผล 

6.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน/การน าเสนอ/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/งานวิจัย 

6.2 ประเมินผลการการสอบ โดยให้ออกข้อสอบให้นิสิตวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับประเทศใน

กลุ่มอาเซียน และเสนอแนวทางประกอบ 

7. บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 

7.1 เป็นผู้กระตุ้นให้นิสิตเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน 

7.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

7.3 เป็นที่ปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะ 

8. จุดแข็งของคณะ 

8.1 คณะมีคณาจารย์ที่ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

8.2 คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

8.3 คณะมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมพลเมือง อาเซียน 

(ASEAN CITIZEN) 

8.4 คณะมีผู้ช่วยคณบดี ที่ดูแลงานด้านวิเทศน์สัมพันธ์โดยตรง 
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8.5 ที่ตั้งของคณะมีความสะดวกในการเดินทางและติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 

8.6 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นพลเมืองอาเซียน  (ASEAN CITIZEN) 

9. ปัญหาและอุปสรรในการจัดการเรียนการสอน 

9.1 พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตยังค่อนข้างต่ า 

9.2 รายวิชาที่สอดรับกับการเปิดประชมคมอาเซียนยังค่อนข้างน้อย 

10. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

10.1 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตให้มีความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นพลเมืองอาเซียน  (ASEAN 

CITIZEN) 

10.2 เปิดรายวิชาสอดรับกับการเปิดประชมคมอาเซียนมากขึ้น 

10.3 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกับคณะนิติศาสตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

10.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

10.5 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

10.6 สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ  

10.7 สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  
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แนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 

แนวโน้มการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน 

ส าหรับแนวโน้มของการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ ในปัจจุบันจะมีลักษณะผสมผสานระหว่างการท าวิจัยในเชิง

เอกสารกับการท าวิจัยทางสังคม ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อย่างในกรณีของจังหวัดสงขลา ซึ่ง

จะมีประเด็นในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา และสามารถน ามาจับเป็นหัวข้อในการท าวิจัยเฉพาะได้ในหลายๆ ประเด็น หาก

เห็นประเด็นปัญหาและอาจารย์ท่านใดมีความสนใจก็ให้ท าเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการช่วย

แก้ไขปัญหาได ้

แนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
1. ก าหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัยในแผนพัฒนาคณะ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า นโยบายที่มี

ความสอดคล้องในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา  และมีการก าหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัดในการ
พัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน 

2. จัดกิจกรรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์โดยการให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรมทักษะ
เกี่ยวกับการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

3. ด าเนินการร่วมกับสาขาวิชาในการจัดท ามาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาผลิตงานวิจัย  เช่น การ
ก าหนดจ านวนชิ้นงานวิจัยขั้นต่ าของแต่ละสาขาวิชาต่อปี 

4. ควรสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย  โดยการให้รางวัลและการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

5. ควรให้แนวทางในก าหนดโจทย์วิจัย โดยก าหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
6. ควรก าหนดการวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ควรก าหนดแนวปฏิบัติ /หลักเกณฑ์ในการอนุญาตบุคลากรลาเพ่ือท างานวิจัย  และก าหนดสัดส่วนภาระ

งานขั้นต่ าที่เหมาะสม เช่นก าหนดภาระงานทดแทนระหว่างภาระงานสอนกับภาระงานวิจัย          

แนวปฏิบัติส าหรับผู้วิจัย 
1. มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอ  ผู้วิจัยจะต้องมีความตระหนักและจัดสรรเวลาให้เหมาะสม  อุทิศตนในการ

ท างานวิจัย เช่นนักวิจัยก าหนดแผนการท างานให้กับตนเอง  และท าให้ได้ตามแผนที่วางไว้  ต้องมุ่งมั่นและ
ไม่ยอท้อต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท าวิจัย 

2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย  เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการท าวิจัย
ให้แก่บุคลากรของคณะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดขึ้น 

3. ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือส่งเสริมเสริมให้
นักวิจัยมีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษาให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ 

4. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้รับจากการวิจัยและการน าองค์ความรู้ไปต่อยอด ด้วยการเข้าร่วมเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 
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5. ควรผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิงวิชาการ  เช่นการเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือไปพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชา หรือเขียนเอกสารต ารา 

แนวปฏิบัติส าหรับสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
1. มีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของสาขาวิชาและฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน 
2. จัดท าแบบฟอร์มส ารวจติดตามหัวข้องานวิจัยของอาจารย์แต่ละหลักสูตรว่ามีประเด็นงานวิจัยเกี่ยวข้อง

ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรหรือไม่ เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ
ต่อไป 

3.  ช่วยตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ  เพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

แนวปฏิบัติส าหรับสายสนับสนุนเพื่อการวิจัยของตนเอง 
1. งานวิจัยควรเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร  เช่น การบริการการศึกษา การบริหารงานบุคคล  การ

บริหารพัสดุและการเงิน เป็นต้น เพ่ือที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. การจัดแบ่งเวลาการท างานต่อการผลิตงานวิจัย ที่ในสัดส่วน 80:20 เพ่ือให้สามารถผลิตงานวิจัยได้ 


