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วิธีการตรวจสอบ
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บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์อาเซียนศึกษา

๓

บทที่ ๓

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด

๙

- ประเด็นการตรวจสอบที่ ๒ การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๗
ภาคผนวก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สานักงาน กศน. มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้
เป็ นแหล่ งเรีย นรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมายสตรีในทุกกลุ่ม
อาชี พ และประชาชนทั่ ว ไปให้ ส ามารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย ๑ ภาษาในระดั บ ที่ ส ามารถ
ติดต่อสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพได้ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบายในการเพิ่ม
ขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน และนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่ อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาสรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน กศน. กาหนด
กล่าวคือ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่ครบทุกสถานศึกษา สถานศึกษาบางแห่งจัดตั้ งศูนย์อาเซียน
ศึกษาแล้ ว แต่ยังไม่ได้ดาเนิ นกิจ กรรมจั ดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักให้ กับ
ประชาชนและกลุ่ ม เป้ า หมาย และศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาบางแห่ ง ไม่ ไ ด้ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า น
ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งไม่ได้สารวจความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาหรือจั ดระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
๒. การดาเนิ น งานอาจไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ห รือไม่ส่ งผลให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล เนื่องจาก การบริหารจัดการภายในศูนย์อาเซียนศึกษาจะเน้นการนาเสนอในเชิงสัญลักษณ์และ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนมากกว่าดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์และการดาเนิน
กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน และยัง
ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)
สาเหตุ
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่เข้าใจนโยบายหรือแนวทางการ
ดาเนินงานและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน
๒. สถานศึกษาไม่มีนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ซึ่งงบประมาณในการ
ดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาให้เจียดจ่ายภายใต้งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดาเนินงาน
หรือจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดพร้อมในด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้งศู นย์อาเซียนศึกษา
และขาดสื่อมัลติมีเดีย วีซีดี อุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้องแล็ป) ทาให้ไม่สามารถดาเนินงาน
หรือจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่มีศักยภาพเพียงพอ
ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดหรือเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามาเรียนรู้ด้านภาษาในศูนย์อาเซียนศึกษา
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๕. วิทยากรสอนภาษาหรือครูชาวต่างชาติหายากและค่าตอบแทนมีอัตราสูง สถานศึกษาไม่
มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอัตราชั่วโมง
ละ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาท ทาให้ไม่สามารถเปิดสอนภาษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๖. กลุ่ม เป้า หมาย ประชาชนทั่ว ไป โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึก ษา ยัง ไม่ใ ห้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ด้านภาษาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอย่างแท้จริงเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗. สถานศึกษาไม่ได้มีการติดตามผลผู้จบหลักสูตรว่าสามารถเพิ่มทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือประกอบอาชีพได้หรือไม่ มีเพียงรายงานผลการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา การจัด
กิจกรรม จานวนผู้เรียนและผู้จบเท่านั้น
ผลกระทบ
การที่เ จ้า หน้า ที ่ผู ้ร ับ ผิด ชอบขาดความรู ้ค วามเข้า ใจในแนวทางการดาเนิน งาน หรือ
นโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ชัดเจนและงบประมาณที่ได้รับไม่เพีย งพอในการดาเนินงาน ขาด
ความพร้อ มในด้า นอาคาร สถานที่ สื ่อ อุป กรณ์ที ่ทัน สมัย การบริห ารจัด การศูน ย์อ าเซีย นศึก ษา
ดาเนิน การไม่ต่อเนื่อง ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่มีศักยภาพเพียงพอในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งค่าตอบแทนวิทยากรสอนภาษาหรือครูชาวต่างชาติมีอัตราสูงงบประมาณ
ไม่เพีย งพอ และไม่ได้มีการติดตามผลผู้ จบหลักสูตร อาจส่ งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของการ
ดาเนินงาน ทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่สานักงาน กศน. กาหนด
ข้อเสนอแนะ
สานักงาน กศน.
ควรกาหนดแนวทางการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน สนับสนุนงบประมาณ
การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดและบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมด้านภาษาและความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เพื่อการอาชีพให้หลากหลายและเข้าใจง่าย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
สานักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษา ควรดาเนินงาน ดังนี้
๑. ชี้แจงหรือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานให้ สถานศึกษาและผู้ มีห น้าที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและเกิดความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เร่ งดาเนิ น การจั ดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริ มสร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้า ใจให้ กับกลุ่ ม เป้าหมายและประชาชนในพื้ นที่ ตลอดจน
ประโยชน์ แ ละผลกระทบที่ต นเองและชุม ชนจะได้ รั บจากการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน ก าหนดแผนการ
ดาเนิน การจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน กาหนดรูปแบบการประชาสั มพันธ์ให้ห ลากหลายและต่อเนื่ อง
สารวจความต้องการและจัดลาดับความรู้ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
และตรงตามศักยภาพผู้เรียน
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๓. ควรมีการแสวงหาภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ทั้งในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถด้านภาษาให้ครู บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวิทยากรด้านภาษา
๔. มีก ารรายงานผลความก้า วหน้า ปัญ หา อุป สรรคจากการดาเนิน งานเป็น ระยะ
เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการติดตามผล
ผู้เรียนว่ามีทักษะเพิ่มขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาในการตรวจสอบ
ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
ในการเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นที่ต้องเร่งดาเนินการ คือ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและภาษาประเทศคู่เจรจาแก่นักเรียน จัดสรรทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาไทยไปฝึกงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายความร่วมมือในการถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และการให้ความสาคั ญกับอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะ
อาชีวะ สาหรับประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการภายหลังปี ๒๕๕๘ คือ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล สนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา ตลอดจนการบรรจุเรื่องธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยในหลักสูตรการศึกษา และได้มอบนโยบายเรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านภาษาให้สานักงาน
กศน. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน นั้น
สานักงาน กศน. ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และนโยบายการสร้างเสริมศักยภาพสตรีไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ได้จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” ในจังหวัดพื้นที่นาร่อง ๑๕ แห่ง (กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง
สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ตาก มุกดาหาร สุรินทร์ นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี และ ตราด)
เพื่อเป็นการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับกองทุนเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และในปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ สานักงาน กศน. ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
กศน.อาเภอ/เขต ละ ๑ แห่ง ให้ครบทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และที่สาคัญ
เป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้กลุ่มเป้าหมายสตรีทุกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนให้มีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการดังกล่าวที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตของประชาชนที่ครอบคลุ มพื้นที่ทั่ว ประเทศ และเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาจึงเป็นประโยชน์กับ
สานักงาน กศน. เพื่อนาผลการตรวจสอบไปพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ ม เป้ าหมายและประชาชนทั่ว ไป หน่ว ยตรวจสอบจึ งเห็ นเป็นเรื่อ งส าคัญ ที่จะต้อ งติดตามผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด

-๒-

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางที่สานักงาน กศน. กาหนด
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
๓. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการดาเนินงานและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ปัญหา

๓. ประเด็นการตรวจสอบ
๑. การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
๒. การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดนาร่อง จานวน ๗ หน่วยงาน ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร ตาก ระนอง ตราด ชลบุรี อุดรธานี หนองคาย และศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. จังหวัด
และ กศน.อาเภอที่จัดตั้งใหม่ จานวน ๕ หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย ชุมพร ฉะเชิงเทรา
และหนองบัวลาภู
วิธีการตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ จัดทาแบบสอบถาม สาหรับสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน
และแนวทางการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.
๑.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๑.๓ ตรวจสอบเอกสาร แบบรายงานการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงาน
๑.๔ สุ่มลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์
๒. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และจากการ
สังเกตการณ์ นามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อ
จัดทาเป็นรายงานการตรวจสอบดาเนินงาน

๕. ระยะเวลาในการตรวจสอบ
มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๗

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์อาเซียนศึกษา
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเทศไทย นับเป็นก้าวสาคัญที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการรวมตัวของกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กั มพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
พม่า ฟิลิ ป ปิ น ส์ สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นประชาคมอาเซียน โดยมีกรอบความร่ว มมือของ
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and
Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communiry – AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) ซึ่งประชาชนใน
อาเซียนจะมีอิสระเสรีไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทางาน
ร่วมกัน มีกฎหมายอาเซียนที่เรียกว่า กฎบัตรอาเซียน ดังนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดาเนินการ
ในส่ว นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของคนในสั งคมไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็น
พลเมืองอาเซียนที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของประชาคมอาเซียน อันจะนาไปสู่ความเป็น
หนึ่งเดียวอาเซียน ดังคาขวัญ “One Vision, One Identity, One Community” หรือ “หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่ งประชาคม” การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารจึงเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
สานักงาน กศน. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดการศึกษา กิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ
เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมั่นใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้นา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย นของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
ด้านอาเซียน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอาเซียน มากาหนดเป็น “ยุทธศาสตร์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงาน กศน.” เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ให้เกิดผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยแยกประเด็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑) การเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(๒) การเพิ่มคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตลอดชีวิต

-๔ทั้งนี้ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. ตามยุทธศาสตร์
โดยมีแผนบูรณาการร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
หน่วยงาน
๑. สานักงาน กศน.
๒. กลุ่มแผนงาน

๓. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน

๑.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.

๔. กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.

๕. กลุ่มการเจ้าหน้าที่

๑.
๒.
๖. หน่วยศึกษานิเทศก์
๑.
๗. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ๑.
๘. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
๑.
การศึกษา
๙. สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
๑.
นวัตกรรมการเรียนรู้
๒.
๑๐. สถาบันการศึกษาทางไกล ๑.
๑๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบ ๑.
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๒.

บทบาทหน้าที่
กาหนดนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน กศน. เพื่อประชาคม
อาเซียน
จัดทายุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านอาเซียน
จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาเซียน
ประสานภาคีเครือข่ายต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านอาเซียน
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อาเภอ/เขต
ครอบคลุมทั้งประเทศ
พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาอื่น ๆ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านอาเซียน
วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตกับอาเซียน
จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมอาเซียนใน กศน.ตาบล และ
ศูนย์การเรียนชุมชน
จัดอบรมครู กศน.ตาบล และครู ศรช.
พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในประเทศในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอาเซียน
จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในทุกระดับ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นิเทศการดาเนินงานด้านอาเซียน
ผลิตและเผยแพร่สื่อการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น
จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของกลุ่มประเทศอาเซียน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมมุมอาเซียนในห้องสมุดประชาชนจังหวัด
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีทั่วประเทศ
อบรมบรรณารักษ์
จัดกิจกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศผ่านระบบการศึกษาทางไกล
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แก่ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แก่คนไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน

-๕หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
๑๒. สถาบันการศึกษาและพัฒนา ๑. ส่งเสริม (พัฒนา) ให้ผู้บริหาร กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อเนื่องสิรินธร
และทัศนคติที่ดีด้านอาเซียน
๒. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาต่อเนื่องให้แก่บุคลากร กศน. ทั้งในและ
ต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมการจัดตั้ง SMART CLC สู่ประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบ Buffer CLC และ Sister CLC
๑๓. สถาบัน กศน. ภาค
๑. จัดการศึกษาต่อเนื่อง วิธีเรียนทางไกลและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านอาเซียนศึกษา เช่น หลักสูตรอาเซียนศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๒. พัฒนาบุคลากรในภาคที่รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีด้านอาเซียน
๓. สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาเซียนศึกษาแก่หน่วยงาน
สถานศึกษา กศน. ในภาค
๔. ดาเนินการวิจัยเพื่อการจัดกิจกรรม กศน. ด้านอาเซียน
๑๔. กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ๑. จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป และ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน อาทิ ทักษะอาชีพ
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕. สานักงาน กศน.จังหวัด/
๑. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ภาษาอังกฤษ และ
กศน.อาเภอ/ กศน.ตาบล/ ศูนย์
ศูนย์ภาษาอาเซียน โดยมีการจัดทาหลักสูตร และ
การเรียนชุมชน และสถานศึกษา
จัดการศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ภาษาอังกฤษ
สังกัดสานักงาน กศน. อื่น ๆ
ภาษาอาเซียนอื่น ๆ และหลักสูตรท้องถิ่นภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสาร
๒. จัดมุมอาเซียนในสถานศึกษา
๓. จัดตั้งและพัฒนา กศน.ตาบล/ ศูนย์การเรียนชุมชนให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียน
๔. จัดนิทรรศการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การท่องเทียว ฯลฯ
ในกลุ่มอาเซียน
๕. แสวงหาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต

-๖ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้รั บ มอบนโยบายในเรื่ อ งการพั ฒ นา
ศักยภาพสตรีในด้านภาษา โดยมอบหมายให้สานักงาน กศน. ดาเนินการขับเคลื่อน “โครงการเพิ่มขีดความ
สามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน” ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม สานักงาน กศน. ได้ดาเนินการจัดตั้ง
“ศูนย์อาเซียนศึกษา” ในจังหวัดพื้นที่นาร่อง จานวน ๑๕ แห่ง (กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง
สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ตาก มุกดาหาร สุ รินทร์ นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี และ
ตราด) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย และเป็นการยกระดับและสร้างเสริมศักยภาพสตรี
ไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย ๑ ภาษา ให้สามารถพัฒนา
ตนเอง พัฒนาอาชีพ และชุมชนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการงานการจัดการศึกษาร่วมกับ
กองทุนเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน

สานักงาน กศน.

สานักงาน กศน.จังหวัด/ กทม.
และ กศน.อาเภอ/ เขต

กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

สร้างความเข้าใจในพื้นที่

นานโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
๑. สร้างความเข้าใจ
๒. ประชาสัมพันธ์ กาหนดสถานที่เปิดโครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคใต้ จังหวัดระนอง
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
๓. พัฒนาหลักสูตรและสื่อ
อาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ในการประกอบอาชีพ
๔. พัฒนาแนวทางการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา
๕. เร่งรัดการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาให้ทั่วถึง
๖. กากับ ติดตามการดาเนินงาน
๗. ประเมินผลการดาเนินงาน

สารวจกลุ่มเป้าหมาย
จัดลาดับกลุ่มเป้าหมายและกาหนด
พื้นที่ดาเนินงาน
จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
เปิดห้องเรียนอาเซียน
จัดการเรียนการสอน
๑. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคปกติและ
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน
๓. หลักสูตรภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๒ ภาษา
๔. หลักสูตรภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพื่อการสื่อสารในอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒ ภาษา

-๗-

งาน/ กิจกรรม และวิธกี ารดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา
งาน/ กิจกรรม
๑. การประชาสัมพันธ์

วิธีการดาเนินงาน
๑. เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์อาเซียน
ศึกษา โดยผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้าง
กระแสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของชุมชน
เห็นความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดดาเนินงานของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษา ๑. สารวจกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
และภาษาต่างประเทศ
๒. พัฒนา และจัดหา
๒.๑ หลักสูตร
๒.๒ สื่อการเรียนรู้
๒.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.๔ การวัดและประเมินผล
๓. สรรหาวิทยากร
๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาคมอาเซียน
๑. ค้นคว้า รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลประชาคม
๓.๑ ภาษาต่างประเทศ
อาเซียนและภาษาต่างประเทศ
๓.๒ วัฒนธรรม
๒. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
๓.๓ เศรษฐกิจ
และสืบค้นข้อมูล
๓.๔ สังคม
๓. ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
๓.๕ การเมือง
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านอาเซียน
๓.๖ การท่องเที่ยว
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ
ฯลฯ
๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
๑. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การท่องเที่ยว ฯลฯ ระหว่างประเทศใน
การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
กลุ่มอาเซียน
เรียนรู้ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยเฉพาะศูนย์อาเซียนศึกษาที่ตั้งอยู่ตาม
แนวชายแดน
๒. จัดการศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนบุคลากร
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
๓. จัดทาเว็บไซต์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-๘ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักงาน กศน. มีเป้าหมายจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” ให้ครบทุกสถานศึกษา เพื่อให้สตรีในพื้นที่ชนบท
ทุกกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปในชุมชนได้มีโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา ให้สามารถติดต่อสื่อสารและพัฒนาทักษะอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน โดยกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อาเภอ/ เขต ดังรายละเอียด
ดังนี้
๑. เร่งสารวจความต้องการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อนามากาหนดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาเซียนสาหรับกลุ่มเป้าหมายตามบริบทและความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่
๒. เร่งพัฒนาและจัดทาหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษาต่อเนื่องด้านภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายสตรีในทุกกลุ่มอาชีพ ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๑ ภาษา ตามบริบทและ
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. จั ดให้ มีศูนย์ อาเซีย นศึกษา อาเภอ/ เขต ละ ๑ แห่ ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดเป็นห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์บริการหลักสูตร สื่อ
แบบเรียน ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ประสานการดาเนิ น งานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อร่ว มดาเนินการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรีเพื่อให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. จัดให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งนาผลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่

บทที่ ๓
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
สานักงาน กศน. มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้
เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน) ให้ กับ กลุ่มเป้ าหมายสตรีในทุกกลุ่ มอาชีพและประชาชนทั่ว ไป และความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๑ ภาษาในระดับที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพได้ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
เพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน และนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อ เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ในการตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. ได้กาหนดประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
๑. การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
๒. การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
เกณฑ์การตรวจสอบที่ ๑ จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อาเภอ ครบทุกสถานศึกษา
ผลการตรวจสอบ
การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาสานักงาน กศน.
ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา
อาเภอ/เขตละ ๑ แห่ ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศอาเซียน
โดยจัดเป็นห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์บริการ
หลักสูตร สื่อ แบบเรียน ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

- ๑๐ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
จานวนสถานศึกษา(แห่ง)
คิดเป็นร้อยละ
จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
๗๕
๖๘.๘๑
มุมอาเซียนศึกษา
๗
๖.๔๒
อยู่ระหว่างดาเนินการ
๒๗
๒๔.๗๗
รวม
๑๐๙
๑๐๐
ที่มา : จากแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัด ๑๒ แห่ง (จานวนสถานศึกษา ๑๐๙ แห่ง)
จากการสอบทานการดาเนินงานจัดตั้งศูนย์
อาเซี ย นศึ ก ษาของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ๑๒ จั ง หวั ด จ านวน
สถานศึกษา ๑๐๙ แห่ ง พบว่า สถานศึกษาส่ ว นใหญ่ ไ ด้
ดาเนินการตามนโยบายจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ข้อมูล จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องอาเซียน
ศึ กษา ภาษาต่ า งประเทศ ตลอดจนให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร สื่อ และแบบเรียน และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การท่องเที่ยว ฯลฯ ในกลุ่ม ประเทศอาเซียนให้กับ
กลุ่ มสตรี และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
โดยส่ ว นใหญ่ จั ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในห้ อ งสมุ ด เฉลิ ม ราชกุม า รี
ห้อ งสมุด ประชาชนจัง หวัด ห้อ งสมุด ประชาชนอ าเภอ
ในขณะที ่ส ถานศึก ษาบางแห่ง จัด เป็น เพีย งมุม อาเซีย นซึ ่ง
มีเพียงสื่อ แบบเรียน หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็น อาเซีย นเท่า นั ้น ยัง ขาดวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ
ในการปฏิบั ติงานให้ มีคุณภาพ และอีกหลายแห่ งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดตั้ง เนื่องจากสถานที่จัดตั้งไม่เหมาะสมและเป็น
เอกเทศ อีกทั้ง งบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินงานจัดตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาจั ดสรรภายใต้งบศูนย์ ฝึกอาชีพชุมชน ทาให้การใช้ จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ
ในส่วนของศูนย์อาเซียนศึกษานาร่องซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาถึงแม้จะมีความพร้อม
ในด้านห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แบบเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล แต่ยังไม่
เพียงพอ ยังขาดห้องปฏิบัติการภาษา (ห้องแล็ป) และสื่อมัลติมีเดียที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนด้านภาษา

- ๑๑ เกณฑ์การตรวจสอบที่ ๒ บุคลากรและครู กศน. ตาบล ได้รับการพัฒนาด้านอาเซียนศึกษา
ผลการตรวจสอบ
สานักงาน กศน. ได้มีการอบรมและพัฒนาครู และบุ คลากรในแต่ละระดับให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักเตรียมความพร้อมด้านอาเซียน ดังนี้
(๑) พั ฒ นาครู ผู้ ส อนชาวต่ า งประเทศฯ และครู ผู้ ป ระสานงานชาวไทยให้ ส ามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
(๒) การเตรียมความพร้อมด้านภาษา สานักงาน กศน. ได้ดาเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยจัดตั้ง “ศูนย์ภาษาอาเซียน ” ในพื้นที่จังหวัดนาร่อง จานวน
๓๒ ศูนย์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู กศน.กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)
ในระดับที่จะสื่อสารได้จากครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ผ่ านรายการวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(๓) การพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษาทางไกลและสถาบัน กศน. ภาคทั้ง ๕ ภาค
ได้ดาเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู กศน.ตาบล ครูศูนย์การเรียนชุมชนทั่วประเทศ ตาบลละ
๑ คน และครูอาสาสมัคร กศน. ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์ฝึก
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์ฝึกวิ ชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ในหลักสู ตร “อาเซียนศึกษา” จานวน ๗,๖๐๐ คน เพื่อให้
“กศน.ตาบล” เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาสู่ประชาชน
และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จากการสอบทานพบว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับครู กศน.
และบุคลากร ด้า นการสอนภาษาจีน โดยครูอ าสาสมัค รทั้งครูและผู้เรีย นขาดทักษะทางด้านภาษาและ
ขาดผู้ประสานหรือผู้ช่วยครูในการแปลภาษาให้เกิดความเข้าใจ ทาให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ และในการ
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีองค์ความรู้และสามารถดาเนินกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน
ศึกษานั้น จานวนผู้ผ่านการอบรมเมื่อเทียบกับจานวนห้องสมุดประชาชน กศน.ตาบล และศูนย์การเรียน
ชุ ม ชน ซึ่ ง มี จ านวน ๙,๕๙๘ แห่ ง ยั ง ไม่ ค รบตาม
จานวนแหล่ งเรียนรู้ โดยเฉพาะครูอาสาสมัครและ
บรรณารักษ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้ประสานงาน
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการด าเนิ น การศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
ท าให้ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาบางแห่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น
กิจกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความ
ตระหนักให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๑๒ เกณฑ์การตรวจสอบที่ ๓
การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ผลการตรวจสอบ
ส านั ก งาน กศน. มี น โยบายให้ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนให้กับกลุ่มสตรีทุกกลุ่ มอาชีพและประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาอาชีพ โดยให้ มีการประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการ
ดาเนินการของศูนย์อาเซียนศึกษา และจัดให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผล
๑. การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษา
จากการสอบทานพบว่า การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ ภายในศูนย์อาเซียน
ศึก ษาจะเป็น ลัก ษณะการให้บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้น ข้อ มูล ความรู้ด้า นอาเซีย นและ
ภาษาต่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ แบบเรียนเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว ของกลุ่มประเทศในอาเซียนในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ธงชาติ ชุดแต่งกาย
อาหารประจาชาติของประเทศในอาเซียน และการจัดนิทรรศการอาเซียนเคลื่อนที่ ซึ่งการให้บริการยังขาด
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ทันสมัย สื่อมีรายการซ้าไม่หลากหลาย สื่อบางรายการไม่สามารถเปิดใช้ได้ และศูนย์
อาเซียนศึกษาบางแห่งมีพื้นที่การให้บริการจากัด สภาพแวดล้อมภายในศูนย์อาเซียนศึกษาแสดงให้เห็นเพียง
สัญลักษณ์ของความเป็นอาเซียนไม่สามารถดาเนินกิจกรรมการให้ความรู้ที่หลากหลาย เป็นเพียงศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์เท่านั้น การจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาสถานศึกษาหลายแห่งจะขับเคลื่อนโดย กศน.ตาบล
ไปสู่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย หรือสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐาน

- ๑๓ ๒. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์อาเซียนศึกษาในจังหวัดนาร่อง
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม)
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้จัดการเรียนการสอน
รวม
ที่มา : จากแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ๑๔ แห่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดตั้งใหม่
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน)
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้จัดการเรียนการสอน
รวม
ที่มา : จากแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ๑๕ แห่ง

จานวนสถานศึกษา
๘
๑
๒
๓
๑๔

คิดเป็นร้อยละ
๕๗.๑๔
๗.๑๔
๑๔.๒๙
๓๑.๔๓
๑๐๐

จานวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ
๖
๔๐
๖
๔๐
๓
๒๐
๑๕
๑๐๐

จากการสอบทานหน่ วยงานที่จัดตั้ง ศู นย์ภ าษาอาเซียน
และศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาในจั ง หวั ด น าร่ อ งและสถานศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อาเซียนศึกษาใหม่ จานวน ๒๙ แห่ง พบว่า สถานศึกษานาร่องจานวน
๘ แห่ ง ซึ่งมี ความพร้ อมในด้านงบประมาณ วิทยากร และสถานที่
สามารถเปิ ด ห้ อ งเรี ย นภาษาต่ า งประเทศได้ ค รบทั้ ง ๓ ภาษา คื อ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เช่น พม่า
กัมพู ช า เวีย ดนาม ตามสภาพแวดล้ อ มของแต่ ล ะพื้ นที่ ส าหรั บ ศูน ย์
อาเซียนศึกษาจัดตั้งใหม่ ส่วนใหญ่จะเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารหรือภาษาจีน และบางแห่งเน้นสอนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
เพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถสื่อสารได้ เท่านั้น ซึ่งวิทยากรผู้สอนไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาแต่มีความสามารถสอนได้ เช่น ครู กศน.ตาบล ครูสถานศึกษาใน
ระบบ อาสาสมัครที่ มีจิตอาสา ในส่วนของศูนย์ อาเซียนศึกษาที่ยังไม่มี
ความพร้อมเปิดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องการ
จั ด หาวิ ท ยากรโดยเฉพาะวิ ท ยากรภาษาในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ซึ ่ง ค่า ตอบแทนวิท ยากรด้า นภาษาหรือ ครูช าวต่า งชาติ ม ีอ ัต ราสูง
งบประมาณที่ ใ ช้ อ ยู่ ภ ายใต้ ง บศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชนอั ต ราค่ า ตอบแทน
วิทยากรเพียงชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ทาให้ไม่ส ามารถเปิดกลุ่มสอน
ภาษาโดยครูต่างชาติได้ ก็จะทาหน้าที่เป็นผู้ประสานวิทยากรไปจัดการ
เรียนการสอนให้กับหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีตารวจ
นายจ้างสถานประกอบการ โรงงานต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานราชการหรือ
สถานประกอบการเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

- ๑๔ ๓. กลุ่มเป้าหมาย
สานักงาน กศน. มีเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายสตรีทุกกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้
อย่างน้อย ๑ ภาษา
จากการสอบทานพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน
หรือผู้ประกอบอาชีพที่สนใจ ไม่ได้เน้นกลุ่มสตรี เท่าใดนัก เนื่องจากขาดการประสานงานกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อีกทั้ง กลุ่มอาชีพสตรี ยัง ไม่ส ามารถรวมกลุ่ม กัน ได้อ ย่า งเข้มแข็ง และบางกลุ่มมาเรีย นไม่
สม่าเสมอ ทาให้การพัฒนาบทบาทสตรีไม่เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
ในส่ว นของการจัดการเรียนการสอนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซีย น กลุ่ม เป้า หมาย
ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตารวจ และบางแห่ง
สอนให้กับ แรงงานต่า งด้า ว โดยการเรียนการสอนจะเน้นการฝึ กทักษะการฟัง พูด เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันและสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ ไม่เน้นการเขียน การวัดทักษะจะประเมินความรู้ความ
เข้าใจจากการสื่อสารฟัง พูด ในลักษณะตามสภาพจริงของผู้เรียน และพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การสารวจความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาตามบริบทของพื้นที่หรือจัดลาดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย หลักสูตรภาษา
ในแต่ละหลักสูตรระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ ๒๐ - ๖๐ ชั่วโมง บางหลักสูตรระยะเวลาในการเรียนนานถึง
๒๐๐ ชั่วโมง ทาให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาและมาเรียนไม่ต่อเนื่อง
๔. การประสานงานกับภาคีเครือข่าย
สานักงาน กศน. ได้มีนโยบาย
ให้ศูนย์อาเซียนศึกษามีการประสานการดาเนินงาน
กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมดาเนินการ
ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและ
ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ กลุ่ มประเทศอาเซี ย น
ให้กับกลุ่มเป้ าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสตรี
เพื่อให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษาและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็น เครื่องมือ
ในการพัฒ นาอาชีพ และชุม ชนให้มีความพร้อมใน
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสอบทานพบว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาส่วนใหญ่ มีการประสานการดาเนินงานกับ
หน่ วยงานภายในประเทศเท่านั้ น เช่น องค์การบริหารส่ วนจังหวัด องค์การบริห ารส่ว นตาบล เทศบาล
พัฒนาชุมชน ในด้านการสนับสนุนงบประมาณ สื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย (กระดานอัจฉริยะ) และประสาน
กั บ สถานศึ ก ษาในระบบในด้ า นการจั ด หาครู วิ ท ยากร แต่ ยั ง ขาดการประสานการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศในด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านภาษาระหว่างกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

- ๑๕ ๕. การกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้กาหนดเป็นนโยบายให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัด
การศึกษาด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนาผลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่
จากการสอบทานพบว่า สานักงาน กศน.จังหวัดมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา แต่ไม่มีการสรุปรายงานผลการติดตามเพื่อให้ผู้บริห ารทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดาเนินงาน และในส่วนของการรายงานผลการจัด กิจกรรมและการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาส่วนใหญ่จะรายงานผลการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา การจัดกิจกรรม
จานวนผู้เรียนหรือผู้จบในแต่ละภาษาเป็นรายไตรมาสแต่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการรายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาความรู้หรือทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ในการ
สื่อสารเพื่ออาชีพได้หรือไม่
สาเหตุ
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่เข้าใจนโยบายหรือแนวทาง
การดาเนิ น งานและกระบวนการจั ดการเรียนการสอน การจัด กิจ กรรมให้ ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกั บ
อาเซีย นและประชาคมอาเซียน
๒. สถานศึกษาไม่มีนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ซึ่งงบประมาณในการดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษาให้เจียดจ่ายภายใต้งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดาเนินงานหรือกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษา และขาดสื่อมัลติมีเดีย วี ซีดี อุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้องแล็ป) ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานหรือจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
ผลกระทบ
การที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานหรือนโยบายในการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ชัดเจนและงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ขาดความพร้อมในด้าน
สถานที่ สื่ อ หรื ออุป กรณ์ที่ทัน สมัย และการบริห ารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษาดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของการดาเนินงานศูนย์อาเซีย นศึกษา และวั ตถุประสงค์ตาม
นโยบายที่สานักงาน กศน. กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
สานักงาน กศน.
๑. ควรกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๒. ควรสนับ สนุ น งบประมาณการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้
หน่ว ยงานสามารถขับ เคลื ่อนการดาเนิน งานได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดและศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

- ๑๖ ๓. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอาเซียนศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและต่อเนื่อง โดยเฉพาะครูอาสาสมัคร และบรรณารักษ์ที่มี
หน้ าที่รับ ผิดชอบการดาเนิ นงานในศูนย์ อาเซียนศึกษา และมีการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ควรมีก ารพัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาต่อ เนื่อ งในหลัก สูต รภาษาเพื่อ การอาชีพ ให้มี
ความหลากหลาย ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจง่าย
สานักงาน กศน.จังหวัด
๑. ควรชี้แจงหรือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานให้สถานศึกษาและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ควรมีการส่งเสริมหรือประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อให้การ
สนับสนุนการดาเนินงาน ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา
สถานศึกษา
๑. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีรูปแบบการดาเนินงานที่ถูกต้อง
๒. ควรเร่ ง ดาเนิ น การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและเร่งจัดกิจกรรมให้ กับประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่สานักงาน กศน. กาหนด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน
ทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและนาไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๓. ควรมีการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอน การดาเนินกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา
และมีการกาหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้
เห็นถึงความสาคัญและผลกระทบในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ๑๗ ประเด็นการตรวจสอบที่ ๒

การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์การตรวจสอบ

สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาได้ครบทั่วประเทศและ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีทกุ กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพได้
อย่างน้อย ๑ ภาษา

ผลการตรวจสอบ
จาการสอบทานพบว่า ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและการดาเนินกิจกรรมและกระบวน
การจั ด การเรี ย นการสอนด้า นภาษาต่างประเทศยังมีข้อ จากัดทั้ งในด้ านการจัดสรรงบประมาณ สถานที่
บุคลากร วิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจทาให้การดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาไม่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษายังไม่ครบทุกสถานศึกษา เนื่องจากมีข้อจากัดในด้าน
งบประมาณ และสถานที่ บางแห่งจัดเป็นเพียงมุมอาเซียน การบริหารจัดการภายในศูนย์อาเซียนศึกษาบางแห่ง
จะเน้ น การน าเสนอในเชิ งสั ญลั กษณ์แ ละข้อ มูล พื้น ฐานเกี่ย วกั บอาเซีย นมากกว่ าการดาเนิ นกิ จกรรมการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการได้ เ ปรี ยบเสี ยเปรี ย บทั้ ง ด้ านสั ง คม
เศรษฐกิจ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
ยังไม่สามารถกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้และได้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของศูนย์อาเซียนศึกษาในการสร้างโอกาสและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน
๒. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ครู กศน. ตาบล และ ครู ศรช. บางรายที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชน และครูอาสาสมัคร บรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบการดาเนินงานในศูนย์อาเซียน
ศึกษา ยั งไม่ได้รั บ การพัฒ นาให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน และยังไม่มีศักยภาพเพีย งพอในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) ทาให้ไม่ทราบแนวทางการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา และไม่
สามารถถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านภาษาระหว่างผู้เรียนกับวิทยากรผู้สอน หรือประสาน
วิทยากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรให้ถูก ต้องตรงกัน และในขณะที่ครู กศน. ตาบล
ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้นาความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ อาจทาให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเรียนรู้และ
ไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพได้

- ๑๘ ๓. การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา
สถานศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ส ารวจความต้ อ งการเรี ย นรู้ ด้ า นภาษาและไม่ ไ ด้ จั ด ระดั บ ความรู้
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย ทาให้
ผู้เรี ย นไม่ให้ ความส าคัญกับ การเรี ย นภาษาและมาเรียนไม่ต่อเนื่อง และศูนย์อาเซียนศึกษาส่ ว นใหญ่ ยัง มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณในการจ้างครูต่างชาติหรือวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ทั่วไปได้ครบทั้ง ๓ ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และไม่สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่จะสร้างแรงจูงใจทาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา
และเล็งเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้ที่จะเกิดแก่ตนเองในอนาคต อีกทั้งการประสานงานกับภาคีเครือข่ายส่วน
ใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาคราชการเพื่อ สนับสนุนการดาเนินงาน แต่ไม่ได้มีการประสานงานกับภาคีเครือข่าย
ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งประเทศในด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี สั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกัน

สาเหตุ/ผลกระทบ
๑. การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ
ทาให้การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
๒. ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูนย์อาเซียนศึกษาซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน )
และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามาเรียนรู้ด้านภาษาในศูนย์อาเซียนศึกษา
๓. วิทยากรสอนภาษาหรือครูชาวต่างชาติหายากและค่าตอบแทนมีอัตราสูง สถานศึกษาไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทน ซึ่ง สานักงาน กศน. กาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรการจัด
การศึกษาต่อเนื่องจากงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท ทาให้ไม่สามารถ
เปิดสอนภาษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๔. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่ว ไป โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ยังไม่ให้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ด้านภาษาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
สานักงาน กศน.
๑. ส านั ก งาน กศน. ควรส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๒. ควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
เพื่อสร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสั มพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ ายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการให้ความร่วมมือ
๓. ควรกาหนดให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

- ๑๙ สานักงาน กศน.จังหวัด
๑. ควรมีการแสวงหาภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่ว มมือระหว่างกันในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ทั้งด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม
๒. ควรมีการกาหนดแผนการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรม การติดตาม
ผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และนาผลที่ได้มาจัดทาฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาอย่างเป็น
ระบบเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สถานศึกษา
๑. สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย มีอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัยไว้ให้บริการสืบค้น และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักโดยให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกาหนดแนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและผลักดันการดาเนินงานของ
ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึง
เจตคติของการดาเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาและประโยชน์ที่ตนเองและชุมชนจะได้รับ และให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๓. สถานศึก ษาควรสร้ างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ทั้งในประเทศและในกลุ่ มประเทศ
อาเซี ย น เพื่อ สร้ า งความร่ ว มมื อในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และเพิ่ มศั ก ยภาพ
ความสามารถทางด้านภาษาให้ทั้งครู บุคลากร กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่ว ไป เพื่อช่ว ยลดปัญหา
การขาดแคลนวิทยากรด้านภาษา
๔. ควรมีการสารวจความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและจัดระดับ ความรู้ความสามารถ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การจัดหาหรือพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง
๕. ควรมีการสรุปและรายงานผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินการ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และมีการติดตามผลผู้เรียนว่า
มีทักษะเพิ่มขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง
๑. ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสานักงาน กศน.
๒. การเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน
๓. นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายชื่อสานักงาน กศน.จังหวัดที่เข้าดาเนินการตรวจสอบ
๑. สานักงาน กศน.จังหวัดตาก
๒. สานักงาน กศน.จังหวัดกาแพงเพชร
๓. สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
๔. สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
๕. สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
๖. สานักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๗. สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
๘. สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
๙. สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐. สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
๑๑. สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
๑๒. สานักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลาภู

