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บทนำ�
 โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ไทย - อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 เป็นการเตรียมความพร้อม 

และบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาเพือ่แลกเปลี่ยนคร ู– นกัเรยีนในการเรยีน

รู้ร่วมกันของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

 ขอขอบคุณ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลา ผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษาศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ความ

เข้าใจและขบวนการคิดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งผล

ให้การดำาเนินกิจกรรมสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 คณะกรรมการฝา่ยประมวลผล/สรปุผลการดำาเนนิงานไดส้รปุและรายงาน 

ผลโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทย 

- อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำาสู่การปฏิบัติต่อไป

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2562
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บทนำ�
บทที่ 1

•  ความเป็นมา
 ศนูยพ์ฒันาการศกึษาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สำานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ทำาหนา้ท่ีประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชวีศกึษา

และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน นโยบายการ

เปลี่ยนครู – นักเรียนนักศึกษาระหว่างประเทศ

 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมากิจกรรมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะกิจกรรมกับสถานศึกษาในประเทศ

อินโดนีเซีย ได้มีการทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากัน มีการแลกเปลี่ยน

คร ูและนกัเรยีนนกัศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยใชห้ลักคดิ “ฉนัไปบา้นเธอเธอดูแลฉนั และ

เธอมาบา้นฉนัฉนัดแูลเธอ” ซึง่ตามหลักคดินีท้ำาให้ มคีวามสัมพนัธ์ระหวา่งกัน ได้ผกูพนั

แนน่แฟน้มากขึน้ สง่ผลใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้สังคมพหวุฒันธรรมวถิชีวีติทีห่ลากหลาย  ทัง้

ยังสามารถเพิ่มทักษะในการสื่อสารต่างประเทศและทักษะอาชีพได้เท่าเทียมกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 
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•  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการ

ทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทย - อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562    

 2. เพือ่ประมวลขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ของผู้เขา้ร่วมโครงการเตรยีมความพรอ้ม

ในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทย - อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ  2562

•  ขอบเขตของการศึกษา
 คณะกรรมการประเมินผลได้กำาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

             ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในศูนย์พัฒนาการศึกษา

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสถานศกึษาอาชวีศกึษาประเทศอนิโดนเีซยี

  กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ สถานศกึษาอาชวีศกึษาในสถาบนัการอาชวีศกึษาศนูย์พฒันาการ

ศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 18 วิทยาลัย และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 45 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 100 คน

 2. ขอบเขตด้านเวลา    

  การดำาเนินการโครงการระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส. 

จังหวัดปัตตานี และโรงแรมญันนะตีย์ จังหวัดสงขลา  
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2

 รายงานการประเมนิผลโครงการเตรยีมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหวา่งประเทศ  (ไทย

และอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลผล สรุปผลการดำาเนินงาน

โครงการฯ ได้เสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 1.	 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 20	 ปี	 

	 	 (พ.ศ.2560-2579)

	 2.	 การอาชีวศึกษา

	 3.	 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2562

	 4.	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 5.	 ระบบการศึกษาไทย

	 6.	 ระบบการศึกษาอินโดนีเซีย

   แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20  ปี  (พ.ศ.2560-2579)

 แผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ป ี(พ.ศ.2560-

2579)  ของกระทรวงศกึษาธกิาร ไดจ้ดัทำาขึน้โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  โดยยดึตามยทุธศาสตร์

พระราชทานคือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายการ

บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

จดัการศกึษาให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บับรกิารการศกึษาท่ีมี

คณุภาพอยา่งเทา่เทยีมกนั พฒันากำาลงัคนให้มสีมรรถนะในการทำางานทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของ

ตลาดงาน และการพฒันาประเทศเป็นไปตามเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030) ภายใตแ้นวคดิการจดัการศึกษาเพือ่คนทกุคน และทกุคนมสีว่นรว่มในการจดัการ

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   วิสัยทัศน์ของแผนดังกล่าว คือ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงานขับเคลื่อน  คือ

1
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

 กำาหนดแนวทางการขบัเคลือ่นโดยบรูณาการกบัหนว่ยงานทางการศกึษาในพืน้ที ่กำาหนดแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจ และแสดงออกถึงความ 

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในสถานศึกษารัฐและเอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 กำาหนดแนวทางการพัฒนาประชากรวัยแรงงานให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริม

ประสบการณ์ด้านอาชีพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ 

ทางเลือก และพัฒนาฝีมือแรงงาน การผลิตกำาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการใน 

ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการ 

พัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน จัดทำา

หลกัสตูรอสิลามศกึษาฟรัฏอูนีประจำามสัยิดระดับอิสลาม และการดำาเนินการพฒันาครูให้มศีกัยภาพ เพิม่ 

ขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ให้ความสำาคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ี 

มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

 สร้างแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างโอกาส

ทางการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส นำาประชากรวัยเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาเขา้สูร่ะบบการ

ศกึษา การดำาเนินโครงการโรงเรยีนประชารฐัจังหวัดชายแกนภาคใตเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนจากครอบครวั

ที่มีรายได้น้อย และสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านการกีฬาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา  (โครงการสาน

ฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 กำาหนดมาตรฐานการศกึษานา่อยู่ น่าเรียน และกิจกรรมทีส่่งเสรมิให้สถานศกึษาจดัทำาหลกัสตูร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 เพือ่ใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน มกีารจดั

โครงการเสรมิความสมัพนัธโ์รงเรยีนกบัชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในรูปแบบการสานพลังประชารฐั 

การจัดกิจกรรม Smart office เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  รวมถึงการสร้างขวัญ

และกำาลังใจในการปฏิบัติงาน
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2   การอาชีวศึกษา

 ความหมายของการอาชีวศึกษา

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 899) ได้ให้ความหมาย

อาชีวะ ไว้ดังนี้ อาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตการทำามาหากิน งานที่ทำาประจำาเพื่อเลี้ยงชีพ และ

คำาว่า อาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ

  บุศรินทร์ ปัทมาคม (2527, หน้า 34) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอาชีวศึกษาหมายถึง การ

ใหพ้ืน้ฐานวชิาชพีซึง่ประกอบดว้ยความรู ้ ความชำานาญในการทีจ่ะใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมและ

เศรษฐกิจ

  วิรัช กมุทมาศ (2527, หน้า 49) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัด  

การศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลให้มีอาชีพเป็นหลักฐานในอนาคต และเพื่อช่วยผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วให้

มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่ดีกว่าเดิม

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอาชีวศึกษาเป็นการ

พฒันาคณุภาพชวิีต การอาชวีศกึษาจงึเปน็การศึกษาเพือ่ชีวติ โดยมุง่เนน้ให้ผูไ้ดร้บัการศึกษาหรอื

ฝึกอบรมในด้านนี้ได้มีสมรรถภาพในการทำางาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง 

ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต การแปรรูปและการจำาหน่าย

  จากความหมายของนักวิชาการ พอสรุปได้ว่าอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่ให้ความรู้

พื้นฐานด้านวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความชำานาญโดยมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับการศึกษาหรือฝึก

อบรมได้มีสมรรถภาพในการทำางาน เพื่อเป็นการเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะไปประกอบ

อาชพีในอนาคต นอกจากนีย้งัเปน็การชว่ยผู้ท่ีมอีาชพีอยูแ่ลว้ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ในอาชพีการ

งานของตนหรอืเปลีย่นอาชพีใหมท่ีด่กีวา่เดมิ ตลอดจนเปน็การพฒันาคณุภาพชีวติ ของบคุคลซึง่

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และเศรษฐกิจ

 ความสำาคัญของการอาชีวศึกษา

  ความสำาคญัของการอาชีวศกึษาในปจัจบุนัเปน็ยคุแหง่ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีมยั

ใหม่ที่ช่วยส่งผลให้การผลิตมีผลสูงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพแต่ประสิทธิภาพในผลผลิตและบริการ

ทั้งหลายจะเป็นที่พอใจต้องอาศัยการดำาเนินงานของผู้ที่มีความชำานาญในงานสาขาต่างๆ อย่างมาก ผู้

ชำานาญงานเหลา่นีจ้ะตอ้งไดร้บัความรูโ้ดยวธิกีารทีถู่กตอ้งดว้ยกระบวนการทางการศกึษาหลายรูปแบบ

การอาชีวศึกษานับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่จะไปประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจมีทักษะ

อย่างดีหากประเทศไทยปรารถนาที่จะเพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ สามารถแข่งขันได้ทั้งราคาและคุณภาพ

ปรารถนาที่จะแก้ปัญหาการว่างงานของคนไทย และปรารถนาที่จะให้เยาวชนมีอิสระเสรีที่จะเลือกวิถี
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ชวิีตของตนในการประกอบสมัมาอาชวีะตามความตอ้งการความถนัดของตนแล้ว  จะตอ้งมกีารปรับปรงุ

และขยายการอาชวีศกึษาของประเทศชนดิแขง่กบัเวลาโดยรบีดว่นทีส่ดุ (วิเวก ปางพฒุพิงศ,์ 2525, หนา้  

คำานำา) ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาเป็นแนวทางที่จะพัฒนาหลักการสำาคัญ 3 ประการ  (บรรจง ชูสกุลชาติ,  

2529, หน้า 5) คือ หลักการศึกษาเพื่ออาชีพหลักการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และหลักการศึกษาเพื่อ

การประหยัดให้ประสบผลสำาเรจ็เป็นรปูธรรมนัน่กค็อื การจัดการอาชวีศกึษาใหค้รบวงจร โดยปรบัเปลีย่น

กระบวนการเรียนการสอนไปสู่การเรียนทำาให้เกิดทักษะมากกว่าการเรียนรู้ มุ่งการจัดการมากกว่าการ

เรียนจดจำา มุ่งให้ทักษะสะท้อนไปสู่การผลิต การสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถจำาหน่ายและบริการได้

อย่างมปีระสทิธภิาพในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาตไิทย  การอาชวีศกึษาเปน็ประสบการณ์ท่ี

มคีณุคา่อยา่งยิง่ทีจ่ะสรา้งพืน้ฐานอาชพีโดยการสรา้งคนใหม้คีณุภาพอยา่งแทจ้รงิ (สมัพนัธ ์ ทองสมคัร,  

2529,  หน้า 14-15) ให้รู้จักนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ เพื่อใช้ทรัพยากรของชาติอย่างประหยัด ถูก

ตอ้งและเหมาะสมรูจ้กันำาเทคโนโลยีไปใช้เพือ่เพิม่ผลผลิตอย่างเตม็ที ่โดยพยายามสร้างคนเพือ่สร้างงาน

สร้างงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญที่สุดของการสร้างชาติ

  ดังน้ันการอาชีวศึกษาจึงมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอันมากการอาชีวศึกษา

เป็นการศึกษาที่มีอยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดมนุษย์ในโลก  การจัดการศึกษาในสมัยก่อนมุ่งเน้นเพื่อการ

ดำารงชีวิตอย่างแท้จริง แต่มาในสมัยปัจจุบันการอาชีวศึกษามุ่งเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง

โดยสรา้งคนเพือ่สร้างงาน และสรา้งงานเพือ่สร้างเศรษฐกจิอนัจะเกดิประโยชนสู์งสุดเหมาะสมกบัสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

 หลักการอาชีวศึกษา

  การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ในด้านการ

ศึกษาที่จะช่วยให้บุคคลได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เพื่อใช้ในการทำางานและประกอบอาชีพ

  นอกจากนี้การอาชีวศึกษายังหมายถึง การมุ่งผลิตกำาลังคน โดยมุ่งให้ผู้สำาเร็จการศึกษาทาง

ดา้นอาชวีศกึษา ทางดา้นเทคนคิศึกษามคีณุภาพทีจ่ะเปน็กำาลงัทีส่ำาคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ให้แก่ชาติ กำาลังคนที่ผลิตโดยการอาชีวศึกษามีหลายระดับ ดังนี้

  1.  กำาลังคนระดับกึ่งฝีมือ

  2.  กำาลังคนระดับช่างฝีมือ

  3.  กำาลังคนระดับช่างเทคนิค

  4.  กำาลังคนระดับช่างเทคนิคชั้นสูง

  การอาชีวศึกษาจึงเป็นการศึกษาที่แตกต่างจากการศึกษาทั่วไป ในแง่ที่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อ

การทำางานและประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษาจึงต้องจัดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพความสามารถ  

ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รวมทั้งการสร้างอุปนิสัยที่ดีและจำาเป็นในการทำางาน
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  การอาชีวศึกษาได้นำาแนวความคิดของบลูม (Bloom, 1976, p. 11) มาใช้และดัดแปลงตาม

ลกัษณะของการจดัอาชวีศกึษา ซึง่มุง่เนน้ไปในดา้นการพฒันาอาชพี ได้เนน้ความสำาคญัดา้นทกัษะมากกวา่

ด้านสติปัญญาและด้านเจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความชำานาญด้านอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การทำาการ

ตลาด การขาย โดยสามารถนำาความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ดังจะพิจารณาได้จาก

รูปสามเหลี่ยม ต่อไปนี้

  สรปุ  หลกัการอาชีวศกึษา  ไมว่า่การอาชีวศกึษาจะผลติกำาลงัคนระดบัใดกต็ามเพือ่ปอ้นแรงงาน

ส่วนไหน การอาชีวศึกษาควรคำานึงถึงความต้องการ 3 ประการ ดังนี้

  1.  ความต้องการด้านบุคคล บุคคลมีความต้องการทางกายภาพ (ปัจจัย 4) ต่างกันที่เป็นพื้น

ฐานของการดำารงชวีติ ไดแ้ก ่อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารักษาโรคนอกจากนียั้งมคีวามตอ้งการ

ทางสังคม ได้แก่ ความรัก ความเอาใจใส่ ความปลอดภัย การยกย่องนับถือ ความสำาเร็จในชีวิต และบุคคล

ก็ยังมีความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันด้วย

  2. ความต้องการทางสังคม เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพได้ดำารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ มี

ประโยชน์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม รู้จักหน้าที่แห่งตน

  3. ความต้องการทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศชาต ิ ประเทศตอ้งการแรงงาน

ในดา้นใด ตอ้งการชา่งฝมีอื ชา่งเทคนิค หรอือาชพีประเภทใดทีข่าดแคลนและจำาเปน็ต่อการพฒันาประเทศ 

เพื่อจะได้จัดวางหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของงานอาชีพและสถาน

ประกอบการ

  จุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษา

  1. เพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคนตามความต้องการของประเทศ

  2. เพื่อฝึกอบรมให้บุคคลมีงานทำาและมีรายได้

  3. เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำารงชีพ

  4. เพื่อพัฒนาความสามารถความถนัดความสนใจของบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานนั้นๆ

  5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้าแห่งตน

  6. เพ่ือให้ประเทศได้มคีวามเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ความมัน่คง

แห่งชาติ
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3     นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
     ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

 นโยบายและจดุเนน้การจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 สำานกังาน

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (สป.ศธ.) ไดศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้บรบิททีเ่กีย่วข้องกบัการปฏริปูการศกึษา 

เพ่ือนำาไปกำาหนดเปน็นโยบายและจดุเนน้การจดัการศกึษา โดยยดึกรอบการปฏริปูการศกึษา นอ้มนำาพระ

ราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน 

และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้าง

ความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำา และได้นำาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพและทรพัยากรมนษุย ์ทีมุ่ง่ใหค้นไทยเปน็คนด ีคนเกง่ มคีณุภาพ พรอ้มสำาหรับ

วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่

กำาหนดหลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย)

 ทีส่ำาคญัไดย้ดึวตัถปุระสงค์ของการปฏิรปูการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรปูประเทศด้านการศกึษา 

ในประเด็นสำาคัญคือ  1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  2) ลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา   

3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  4) ปรับปรุงระบบ 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 หลักการ

  1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)

  3. จดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศและการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก

 จุดเน้นการจัดการศึกษา

  ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ 

ระดับอุดมศึกษา ดังนี้

   1. ระดบักอ่นอนบุาล เนน้ประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในดา้น

สุขภาพและโภชนาการ

   2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัด

ศึกษาระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น

    - พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ สตปิญัญา อารมณ ์และสงัคม

    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้  เน้นการเรียนปนเล่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง

กิจกรรมเสริม



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2562

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย)
12

   3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ

จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น

    - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น

    - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร

    - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้

ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

    -  ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม

    -  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำา

    -  พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)

    -  จัดให้มีโครงการ 1 ตำาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

   4. ระดบัอาชวีศกึษา จัดการศกึษาเพือ่การมงีานทำาให้สอดคลอ้งกับนโยบายรฐับาล  และ

ความต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมี 

จุดเน้น

    - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ

เฉพาะด้าน  เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม

    - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

    - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค

   5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา  การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมแ่ละมีการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทีห่ลากหลายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  เพือ่

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีจุดเน้น

    - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

    - ผูเ้รยีนมศีกัยภาพและมอีงคค์วามรูท้ีห่ลากหลายทัง้ในและตา่งประเทศ  สามารถสรา้ง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ

  เพือ่เกดิผลสมัฤทธิใ์นภาพรวมของกระทรวงศกึษาธกิาร สามารถตอบสนองเปา้หมาย  เจตนารมณ์ 

และวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้

   2. สอดแทรกเรือ่งความโปรง่ใส ยตุธิรรม และปอ้งกันการทุจรติ ใหม้ใีนทกุมติ ิทัง้การเรียน

การสอน การนิเทศ และการบริหาร

   3. ให้องค์กรหลักนำาไปกำาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติขององค์กร

   4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลด

ความเหลื่อมล้ำาในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน

   5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นำาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำาแผนและขับ

เคลื่อนสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม

   6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่อง

มือในการบริหาร

   7. ให้หน่วยงานทางการศกึษา จดัใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามเชือ่มโยง ท้ังระดบัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

   8. ให้สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการจำาเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้

   9. ใหส้ำานักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั เปน็หน่วยงานหลกั 

และประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ดแูลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศกึษา และการศกึษาของผู้สูงอายุ

   10. ให้ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  และศกึษาธกิารภาค  มบีทบาทและหนา้ทีต่รวจ

ราชการ  ติดตาม  ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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     ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 ความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง องค์การที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกัน 

จดัตัง้ขึน้ เพ่ือเปน็กลไกอยา่งหนึง่ในการดำาเนนิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ รวมท้ังสนบัสนนุความร่วมมอื 

และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ

 ธโสธร ตู้ทองคำา (2560, บดคัดย่อ) เรื่อง แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และแนวทางการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกลุ่มทางความคิดและสาระสำาคัญจากแนวคิดกระแสหลักมี

วัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบและสายธารพัฒนาการของกลุ่มความคิดและอธิบายสาระสำาคัญของ

แนวคดิกระแสหลกัของสาขาวิชาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทีป่ระกอบด้วย (1) เสรนิียมหรอือดุมคตนิิยม 

ที่มองโลกในแง่ดเีชื่อในเหตุผลของมนษุย์ เน้นสันติภาพและความร่วมมือ ผลประโยชน์สาธารณะ  (Public 

Interest) คณุธรรม ศลีธรรม และจรยิธรรม เปน็ทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ

และระบอบระหวา่งประเทศ (2) สจันยิม มองมนษุยแ์ละโลกในแงร่า้ย สงัคมมนษุยม์คีวามขดัแยง้และสงคราม 

รฐันบัเปน็ตวัแสดงท่ีสำาคญัทีส่ดุทีมุ่ง่เนน้ผลประโยชน์แหง่ชาต ิ(3) ระบบ มองการเมอืงระดับมหภาค ประกอบ

ดว้ย ปัจจยันำาเขา้ กระบวนการแปรรปู ปจัจยันำาออก ปจัจยัปอ้นกลบั ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มและ 

(4) เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงแนวมารก์ซสิต ์เปน็การวเิคราะห์และอธิบายปจัจยัทางเศรษฐกิจทีม่ตีอ่การเมอืง

หรอืปจัจยัทางการเมอืงท่ีมตีอ่เศรษฐกจิ มาจากแนวคดิมารก์ซสิต ์(Marxism) เปน็ทีม่าของแนวคดิทฤษฎทีี่ 

สำาคัญ ได้แก่ ภาวะทันสมัย จักรวรรดินิยมท่ีมุ่งเน้นการยึดครองดินแดน จักรวรรดินิยมใหม่ และทฤษฎีการพ่ึงพิง

 จุลชีพ ชินวรรโณ, (2560, บดคัดย่อ) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า บรรดาทฤษฎีที่

ใชใ้นการศกึษาปรากฏการณท์างความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศนัน้ถอืเปน็เครือ่งมอือนัสำาคญัทีช่ว่ยในการ

สร้างคำาอธิบายต่อการศึกษา และการกำาหนดนโยบายของตัวแสดงต่างๆ  นอกเหนือไปจากทฤษฎีกระเส

หลักที่ทรงอิทธิพลต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่มาจนถึงปัจจุบันน้ัน ทฤษฎีวิพากษ์ที่

พัฒนาข้ึนในภายหลังก็มีส่วนสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ระหว่างประเทศในมุมมองที่

บรรดาทฤษฎีกระแสหลักมักมองข้ามไปซึ่งช่วยให้ภาพของการศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น

 หน่ึงในทฤษฎวีพิากษท์ีม่มีมุมองตอ่ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศอันน่าสนใจ คอืทฤษฎีสรรสร้าง

นยิม (Constructivism) นัน้เปน็ทฤษฎทีีม่มุีมมองหลกัในการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศโดยใหค้วาม

สำาคญัตอ่ “ความคิด” (Ideas) อันเป็นสิง่ทีห่ลอ่หลอมขึน้จากความรู ้ความเชือ่ คา่นยิม และประสบการณท่ี์ 

แตกต่างกนัของรฐั และประชาชนภายในรฐั ซึง่นำาไปสูก่ารประกอบสรา้งความเปน็ตวัตน อตัลกัษณข์องรฐั 

และผลประโยชนแ์หง่ชาตทิีแ่ตกตา่งกนั การมีมมุมองตอ่ตวัตนและผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกันน้ัน ทำาใหรั้ฐ 

มพีฤตกิรรมการแสดงในแบบต่างๆ ทัง้ความรว่มมอื ความขัดแย้ง การตดัสินใจทีจ่ะกระทำา หรือไมก่ระทำาใดๆ 

ซึง่กอ่ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธส์มัพนัธร์ะหวา่งกนั การเมอืงระหวา่งประเทศจงึ “เปน็โลกทีเ่ราสรา้งขึน้มา”  และ

แม้แต่ “ความเป็นจริงก็คือส่ิงที่สามารถสร้างขึ้นได้” โดยมีความหมายในแบบต่างๆ ตามที่บรรดารัฐ

เลือกจะหยิบยกขึ้นมา

4
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 แนวคิดแบบสรรสร้างนิยมนั้นช่วยเติมเต็มคำาอธิบายในพฤติกรรมของรัฐนอกเหนือไปจากคำา

อธิบายของทฤษฎีกระแสหลักอย่างสภาพจริงนิยม เสรีนิยม และทฤษฎีโครงสร้างนิยมทางเศรษฐกิจซ่ึง

ถูกมองว่ายึดโยงต่อความเป็นวัตถุนิยม (Materialism) มากเกินไป ดังในกรณีตัวอย่างที่สามารถอธิบายได้

อยา่งชดัเจนถงึอทิธพิลของความคดิทีม่เีหนือปจัจยัทางวตัถุอันจบัตอ้งได้กรณีหน่ึงคอื ความหวาดระแหวง

ทางนวิเคลยีรข์องสหรฐัอเมรกิาทีม่ตีอ่เกาหลเีหนอื โดยจะเหน็ไดว่้าสหรฐัอเมรกิามคีวามหวาดกลวัตอ่ภยั

คกุคามทางนวิเคลยีรจ์ากเกาหลเีหนอืมากกวา่ทีจ่ะหวาดกลวัภยัคกุคามจากองักฤษ ท้ังทีโ่ดยขอ้เท็จจริงนัน้ 

องักฤษมศีกัยภาพทางนิวเคลยีรส์งูกวา่เกาหลเีหนอืมากมายหลายเทา่ หากเพราะอทิธพิลจากความคดิ หรอื

ทศันคตขิองฝา่ยอเมรกิาทีเ่ห็นว่าองักฤษเปน็พนัธมติรของตนจึงไมจ่ำาเปน็ทีจ่ะต้องเกรงกลวัภยัคกุคามทีจ่ะ

มาจากฝ่ายอังกฤษเช่นที่เกรงกลัวเกาหลีเหนือ ก็เพราะเพราะความคิดนี้เองที่ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

สหรัฐอเมริกา และเกาหลีเหนือดำาเนินไปในลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบัน

 นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถพิจารณาจากกรณีความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกา

กบัยโุรปโดยเปรยีบเทยีบกบัจนี ซึง่หากใช้แนวทางการพจิารณาแบบเสรีนิยมแล้วย่อมเห็นวา่สหรัฐอเมรกิา

มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันกับจีนอย่างมหาศาลจึงเป็นการควรท่ีรัฐทั้งสองจะมีความร่วมมือกัน

เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ยิ่งขึ้น ทว่าในความเป็นจริงนั้น ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนกลับ

ไม่แนบแน่นดังควรจะเป็น หากสหรัฐอเมริกากลับมีความเป็นมิตรต่อยุโรปมากกว่า แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะ

ดำาเนินนโยบายขัดแย้ง หรือแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจ และการเมืองบ้าง หากความร่วมมือที่มีต่อกัน

นั้นก็ไม่เคยเสื่อมคลายลง เหตุที่เป็นเช่นน้ีย่อมพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะประชาชาติทั้งสองน้ันมีค่านิยม 

วฒันธรรม  ตลอดจนประวตัศิาสตรร์ว่มกันมาเปน็เวลานานทำาใหค้วามรว่มมอืระหวา่งกันเปน็ไปไดง้า่ยดาย

กว่าในกรณีของจีน

 ในอีกทางหนึ่งเราสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ของการใช้อำานาจรัฐเพื่อผลิต และแผ่ขยาย

อิทธิพลทางความคิดของระบอบทุนนิยมให้ฝังรากลงในชีวิตของผู้คนจนเสมือนว่าการกดข่ี และความอ

ยุติธรรมจากการเอาเปรียบของบรรดานายทุนท่ีดำาเนินไปในสังคมนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามแนวคิด

ของนักปรัชญามาร์กซิสอย่าง Grumsci ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นโดยชัดถึงอิทธิพลของความ

คิดที่มีเหนือสังคม และเป็นคำาตอบถึงขบวนการฝ่ายซ้ายในโลกว่าเหตุใดการลุกขึ้นสู้เพ่ือโค่นล้มระบอบ

ทุนนิยมนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากลำาบากยิ่ง

 ความคดิท่ีมรีว่มกันในประชาคมระหวา่งประเทศนัน้ยอ่มเปน็มลูเหตโุดยตรงตอ่การสรรสรา้งค่านิ

ยมและปทัสถานอันเป็นพื้นฐานสำาคัญในการกำาหนด และควบคุมพฤติกรรมของรัฐ หากเมื่อสถานการณ์

โลกเปลี่ยนแปลงก็เป็นเหตุให้ความคิดของผู้คนเปลี่ยนไป ค่านิยมและปทัสถานก็ย่อมเปลี่ยนตามด้วย ดัง

หลักความละเมดิมไิดข้องรัฐทีเ่คยยดึถอืกนัอย่างเหน่ียวแน่นในประชาคมระหวา่งประเทศนับแตท่ีรั่ฐชาติ

ไดก้ำาเนดิขึน้ในหลายศตวรรษกอ่น หากในปจัจบุนัการแทรกแซงเพือ่มนุษยธรรมทีร่ฐัหนึง่ๆ หรอืประชาคม

รัฐได้เข้าไปก้าวก่ายต่อกิจการภายในของรัฐอ่ืนก็กลับกลายเป็นสิ่งยอมรับได้ด้วยเหตุผลแห่งประโยชน์สุข

ของมนุษยชาติที่ประชาคมระหว่างประเทศเห็นพ้องต้องกัน
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 ในสถานการณโ์ลกปจัจุบนัเราสามารถเหน็อิทธพิลของความคดิทีม่ตีอ่การกำาหนดพฤตกิรรมของตัว

แสดงตา่งๆ ในความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศได้ชดัเจนยิง่ขึน้ ตามแนวคิด  “การปะทะกนัของอารยธรรม”  

ของ Huntington นั้นความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ และความเชื่อได้นำาไปสู่การเผชิญหน้ากันของรัฐ และ

ตัวแสดงอื่นๆ ที่มิใช่รัฐ ที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่อาศัยศาสนาเป็นตัวปลุกระดม

ความขัดแย้ง ดังการปะทะกันของอารยธรรมตะวันตก โลกเสรีประชาธิปไตย และทุนนิยม กับอารธรรม

อิสลาม อาหรับที่ปรากฏออกมาในรูปของสงคราม และการก่อร้ายตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เป็นตัวอย่าง

ของความขัดแยง้อนัมมีลูเหตมุาจากรากฐานทางความคดิของประชาชาตทิีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ การเผชญิหนา้กนั

ของความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมดังกล่าวได้นำาโลกเข้าสู่ยุคแห่งความสัมพันธ์รูปแบบใหม่

ภายหลังสงครามเย็นและความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองส้ินสุดลง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศโดยอาศัยมุมมองของทฤษฎีสรรสร้างนิยมนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจปรากฏการณ์เหล่า

นี้ได้ชัดเจนมากขึ้น

     ระบบการศึกษาไทย  

 การศึกษาไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

  ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน มุ่งส่งเสริมความร่วมมอืในด้านการเมอืงและความ

ม่ันคงเพือ่เสรมิสรา้งและธำารงไวซ้ึง่สันตภิาพและความมัน่คงของภมูภิาค เพือ่ใหป้ระเทศในภมูภิาคอยูร่่วม

กันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

  ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน เนน้การมีกฎเกณฑแ์ละคา่นยิมร่วมกนั ครอบคลุม

ถึงกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะรว่มกนัทำาเพือ่สรา้งความเข้าใจใจระบบสังคม วัฒนธรรมและประวตัศิาสตร์ทีแ่ตกตา่ง

ของประเทศสมาชิก สง่เสรมิพฒันาการทางการเมอืงไปในทศิทางเดยีวกนั เชน่ หลักการประชาธปิไตย การ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน การสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของภาคประชาสงัคม การตอ่ต้านทจุรติ การ

ส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความ

มัน่คงสำาหรบัประชาชนทีค่รอบคลมุในทกุด้าน ครอบคลุมความร่วมมอืเพือ่เสริมความมัน่คงในรูปแบบเดมิ 

ซึง่หมายถงึ มาตรการสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจและการระงับข้อพพิาทโดยสันต ิเพือ่ปอ้งกนัสงคราม และให้

ประเทศสมาชกิอาเซยีนอยูก่นัโดยสงบสขุและไมม่คีวามหวาดระแวง นอกจากนี ้ยงัขยายความร่วมมอืเพือ่

ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้า

มนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม

  •  คนไทยยงัขาดความตระหนกัรูเ้ก่ียวกับความร่วมมอืในด้านการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชน ความร่วมมือในการพัฒนากลไกป้องกันและ

แก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือในการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่
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  •  เยาวชนไทยยังขาดจิตสำานึกของความสำาคัญของปัญหาด้านการเมืองความมั่นคง เช่น 

ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  •  การศึกษาของไทยยังขาดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองและความมั่นคงของ

อาเซียน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน

  •  นกัธุรกิจไทยยงัขาดจติสำานกึและความตระหนกัรู้เกีย่วกบัสิทธมินษุยชนและปญัหาความ

มั่นคงในรูปแบบใหม่ในบริบทอาเซียนที่จะกระทบต่อการทำาธุรกิจ

  •  ในเรือ่งของการตอ่ตา้นคอรปัชัน่ ซึง่เปน็ประเดน็หนึง่ในความรว่มมอืดา้นการเมอืงความ

มัน่คงอาเซยีน ไทยจะต้องมนีโยบายการศกึษาแหง่ชาตฉิบบัใหม ่ทีจ่ะสรา้งผูเ้รยีนดว้ยการปลกูฝงัคา่นยิม

ใหม่ในเรื่องของการต่อต้านคอรัปชั่น

  • เรื่องการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำาคัญมาก ระบบการศึกษาไทยจะต้องส่งเสริมและปลูกฝัง

เด็กไทยรุ่นใหม่ไม่ให้ยอมรับเรื่องเหล่านี้ และมีจิตสำานึกในความเท่าเทียมกันของมนุษย์

  • ประเด็นด้านสทิธิมนษุยชน ดา้นประชาธปิไตย ดา้นความมัน่คงใหม่ เชน่ การคา้มนษุย ์ยา

เสพติด เปน็เรือ่งสำาคญัในการอยูร่ว่มกนัในประชาคมอาเซยีน จำาเป็นตอ้งมแีนวทางการปลกูฝงับุคลากร

ของชาตเิพือ่ให้เขา้ใจถึงหลกัการ ประเด็นปญัหา และแนวทางการแกไ้ขปญัหาเหลา่นี ้โดยเฉพาะการปลกู

ฝงัเพือ่เขา้ไปทำางานใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ภาคราชการและเอกชน ซึง่ไมส่ามารถหนีจากบริบทอาเซยีน

ไปได้ในอนาคต

  • ในอนาคต ทุกกระทรวงมีความเกี่ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

เพราะฉะนัน้ แผนการศกึษาในอนาคตจะตอ้งมองวา่ จะตอ้งผลติคนอยา่งไร ทีจ่ะเขา้ไปในระบบราชการ

และสามารถทำางานทีเ่ก่ียวขอ้งกับเรือ่งของประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีนได ้   จะผลติกำาลงั

คนขึ้นมาใหม่อย่างไร เพื่อรองรับต่อความต้องการของประเทศในอนาคต ที่ต้องการข้าราชการบุคลากร

ภาครัฐ ที่รู้เรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

 การศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลักที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาการจัดตั้ง

ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน โดยจะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การไหลเวียนอย่างเสรี

ของสินคา้ การไหลเวยีนอยา่งเสรขีองบรกิาร การไหลเวยีนอยา่งเสรขีองการลงทนุ การไหลเวยีนท่ีมคีวาม

เสรีมากขึ้นสำาหรับเงินทุน และการไหลเวียนเสรีสำาหรับแรงงานมีฝีมือ

  ไทยจะตอ้งเตรยีมผลติคนรุน่ใหมใ่หพ้ร้อมทีจ่ะทำาธรุกิจกบัประเทศเพือ่นบา้น เข้าใจประเทศ

เพ่ือนบา้นเพือ่จะได้ทำาธุรกิจได้อยา่งราบรืน่ และจะตอ้งผลติคนรุน่ใหมข่ึน้มาทีพ่รอ้มไปทำางานในประเทศ

เพ่ือนบ้าน พร้อมที่จะเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน ทำางานกับคนในประเทศ

เพื่อนบ้านได้อย่างราบรื่น อันน้ีเป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการศึกษาว่า เราจะผลิตคนอย่างไร ที่พร้อม

ให้ไทยสามารถที่จะไปทำาธุรกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ อย่างไรก็ตาม
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  • ความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษของไทยยังมขีอ้จำากัด จะสง่ผลใหเ้กดิความยุง่ยาก

ในการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต

  • หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มขีดความสามารถของ 

ผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้

  • สถานศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลและไม่สามารถแข่งขันในกลไกตลาดของอาเซียนได้

  • นักเรียนของไทยยังขาดการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของประชาคม

อาเซียน

 การศึกษาไทยในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมุ่งหวังให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่

  (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

  (3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม

  (4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

  (5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

  • ระบบการศึกษาของไทยยังขาดการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ในความเป็น

นานาชาต ิและการทำางานแบบมอือาชพี ใหก้บั นักเรียน นักศกึษา เพือ่พร้อมทำางานในประชาคมอาเซยีน

  • ระบบการศึกษาไทยยังขาดหลักสูตรที่จำาเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำา เรียนรู้

การทำางานร่วมกัน เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้

  • ประชาชนคนไทยยังขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของ

อาเซียน โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการสังคม สิทธิผู้ด้อยโอกาส การสร้างอัตลักษณ์ สิ่งแวดล้อม

  • นักเรยีนของไทยยงัขาดจติสำานกึและความรบัผดิชอบ ในเรือ่งสวสัดกิารสงัคม ปกปอ้งสทิธิ

ผู้ด้อยโอกาส และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริบทของประชาคมอาเซียน

  • ระบบการศึกษาไทยยังไม่มีมาตรการชัดเจน ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ให้เกิดข้ึนกับ

นักเรียนและประชาชน

  • ระบบการศกึษาไทยยงัขาดการทำาให้นกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ตีอ่ประเทศเพือ่นบา้น และทกัษะ

ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน

  • ระบบการศึกษาไทยยังขาดการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำาเป็น ในการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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  การศึกษาไทยในอาเซียน 4.0

  ส่วนการขับเคลื่อนอาเซียน 4.0 เป็นการขับเคลื่อนจากความร่วมมือกันระหว่าง 10 ประเทศ

สมาชิกของอาเซียน ที่จะเปลี่ยนจากอาเซียน 3.0 เป็นอาเซียน 4.0 โดยแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ได้เน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตร สุขภาพ ดิจิทัล ภาคบริการ การ

พัฒนา SME และแรงงาน โดยเน้นปัจจัย R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม และความ

คิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนไปสู่อาเซียน 4.0

  การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 จะเป็นการก้าวกระโดดที่สำาคัญที่สุดครั้งหนึ่ง

ของประเทศ และจะนำาพาประเทศไทยไปสูก่ารเปน็ประเทศร่ำารวยและพฒันาแลว้ เชน่เดียวกนั การเปลีย่น

ผ่านไปสู่อาเซียน 4.0 จะคู่ขนานกันกับ Thailand 4.0 ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์อย่างมาก จากความร่วมมือ

ในกรอบอาเซียนในด้านต่างๆ

  รัฐบาลจึงจะต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 4.0 

ผ่านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้คนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 4.0 และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ

อาเซียน 4.0 ในอนาคตต่อไป

    ระบบการศึกษาอินโดนีเซีย  

 ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้ คือ

  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาชัน้มธัยมและการศกึษาระดบัสูง นอกเหนือจากระดบัการศกึษา

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามเกณฑ์จะใช้เวลา 9 ปีโดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปีและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มีเป้าหมายเพื่อ

จัดหาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศ

และโลก เท่าๆ กับที่เตรียมก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  • โรงเรียนประถมศึกษาจะกำาหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะ

แตกต่างกัน 2 แบบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (general primary school) และโรงเรียนประถม

ศึกษาพิเศษสำาหรับเด็กพิการ (special primary school for handicapped children)

  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจะกำาหนดการเรียนเป็นเวลา 3 ปี และมีลักษณะแบบเดียว

กับของโรงเรียนระดับประถมศึกษาคือ มีโรงเรียนแบบทั่วไปและโรงเรียนพิเศษสำาหรับเด็กพิการ โรงเรียน

มัธยมศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยมีรูปแบบของการจัดการ

ศึกษาหลายแบบ เช่น แบบสามัญท่ัวไป แบบสามัญวิชาชีพ แบบสามัญทางศาสนา แบบสามัญบริการ 

และแบบการศึกษาพิเศษ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามีดังนี้คือ

6
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   1) พัฒนาความรู้แก่นักเรียนให้ได้ศึกษาต่อเนื่องไปถึงขั้นสูง และเพื่อพัฒนาตนเองให้

สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์แขนงต่างๆ

   2) พฒันาความสามารถของนกัเรียนในฐานะเปน็สมาชกิของสังคม ให้มปีฏสัิมพนัธ์ตอ่สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกอบด้วยโครงการวิชาการสอนท่ัวไปและ

การสอนเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมความรู้และพัฒนาทักษะสำาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป การ

ศึกษาระดบัมธัยมศกึษาทางวชิาชพี เหมาะสำาหรบัผูต้อ้งการเขา้สูวิ่ชาชพี สามารถแยกการศกึษานีอ้อกเปน็ 

6 กลุ่มในสาขาวิชาชีพต่างๆ ดังนี้คือ

   1. เกษตรกรรมและการป่าไม้

   2. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

   3. ธุรกิจและการจัดการ

   4. ความเป็นอยู่ของชุมชน

   5. การท่องเที่ยว

   6. ศิลปะหัตถกรรม

  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านศาสนา เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะการ

ศึกษาระดับมธัยมศกึษาแบบบรกิาร เปน็การจดัการศกึษาเพือ่เตรยีมความรูค้วามสามารถสำาหรบัผูท้ีจ่ะเขา้

เป็นพนักงานหรือข้าราชการ

  • การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาพิเศษ เปน็การจดัการศกึษาสำาหรบันกัเรียนทีพ่กิารทางรา่งกาย

และ/หรือจิตใจ

  • การศกึษาระดบัสงู หรอือดุมศึกษา เปน็การขยายไปจากการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ระดบั

ปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มี

ลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย
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1

2

วิธีการดำ�เนินการ
บทที่ 3

 รายงานการประเมนิผลครัง้นี ้เปน็การรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจตอ่ โครงการเตรยีมความพรอ้ม 

ในการทำาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (ไทยและอนิโดนเีซยี) ประจำาปงีบประมาณ 2562 คณะอนุกรรมการฝา่ยประเมิน

ผล สรุปผลการดำาเนินงาน ได้กำาหนดขอบเขตของการประเมินผล ดังนี้

    ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

           1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ไดแ้ก ่สถานศกึษาอาชวีศกึษาในศนูยพ์ฒันาการศกึษาเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ศูนย์พัฒนาการศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำานวน 18 วิทยาลัย และสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศ

อินโดนีเซีย จำานวน 45 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 100 คน 

    วิธีดำาเนินงานโครงการ

   การดำาเนินงานใช้กระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ วงจรควบคุม 

คุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนปฏิบัติงาน (P : Plan) ดำาเนินการ 

ตามแผน (D: Do) ตรวจสอบประเมนิผล (C: Check) นำาผลการประเมนิมาปรับปรุงงาน (A: Act) ดงัรายละเอียด 

แต่ละขั้นตอน ดังนี้

 การวางแผนปฏิบัติงาน (P: Plan) มีการดำาเนินงาน ดังนี้

  1. จดัทำาโครงการเสนอของบประมาณสนับสนนุจากฝา่ยแผนงานและความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำาเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ  2562

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม                                                  
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  3. ประชมุคณะกรรมการดำาเนนิงาน วางแผนจดักจิกรรม ครัง้ที ่1 ในวนัพธุ ที ่14 มนีาคม  2562 ณ หอ้ง 

smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำานวน 48 คน

           4. ประชุมคณะกรรมการดำาเนนิงาน วางแผนจดักจิกรรม ครัง้ที ่2 วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 ณ หอ้ง 

smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำานวน 21 สถานศึกษา

  5. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำาเนินงานโครงการฯ เพื่อกำาหนดกรอบการติดตาม 

และรายงานผลการทำากิจกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องผกากรอง 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

  6. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการประชุมเตรียมการของคณะกรรมการดำาเนินงาน

 ดำาเนินการตามแผน (Do)    

  จากการประชุมวางแผนจัดกิจกรรม เป็นไปตามแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยดำาเนินการดังน้ี

   กิจกรรมที่ 1 ต้อนรับคณะจากอินโดนีเซีย  

   กิจกรรมที่ 2 คณะจากอนิโดนเีซยีเดนิทางเขา้เยีย่มชมการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  

   กิจกรรมที่ 3 คณะจากอินโดนเีซยีเข้าร่วมงานชมุนุมลูกเสือบำาเพญ็ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

   กิจกรรมที่ 4 การประชุมลงนามความร่วมมือ

   กิจกรรมที่ 5 เยี่ยมชมสถานศึกษาคู่ Partner

   กิจกรรมที่ 6 เข้าเยี่ยมสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำาประเทศไทย (จังหวัดสงขลา)

   กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงานย่านการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมอำาลา (Farewell Night Party Thailand – Indonesia)

   กิจกรรมที่ 9 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

 ตรวจสอบประเมินผล (C: Check)

  เพื่อรับทราบความพึงพอใจในกิจกรรมฯ และให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีการ 

ดำาเนินงานดังนี้

  1. คณะกรรมการประเมนิผลสอบถามความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างในการดำาเนินโครงการเตรียม

ความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ  (ไทยและอินโดนีเซีย)  ประจำาปีการศึกษา  2562

  2. คณะกรรมการติดตามผลการดำาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีการศึกษา 2562 ได้กำาหนดกรอบการสอบถามความคิดเห็น

ของกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม                           

 นำาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A: Act)     

  นำาขอ้มลูจากการสอบถามความพงึพอใจโครงการเตรยีมความพรอ้มในการทำาความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการต่อไป  
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3    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำาเนินงานในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล :  Part 1 Personal information

  1.  เพศ : Sex    

   1.1  ชาย : Male    1.2  หญิง : Female 

  2. อายุ : Age

   2.1  ต่ำากว่า 15 ปี : Under 15 years     2.2  15-20 ปี : 5-20  years

   2.3   21-30 ปี : 21-30 years  2.4  31-40 ปี : 31-40 years    

   2.5  40 ปีขึ้นไป : 40 years or more 

  3.  สถานภาพ : Status

   3.1   ผู้บริหาร : manager   3.2  ข้าราชการครู : government teacher     

   3.3  นักศึกษา : Students  

   3.4  อื่นๆ.......(โปรดระบุ) : other.....(please  specify)

  4.  การศึกษา : Education

   4.1  ต่ำากว่าปริญญาตรี : Undergrad  Degree    

   4.2  ปริญญาตรี : Bachelor      

   4.3  สูงกว่าปริญญาตรี : Higher  than  bachelor’s  degree    

   4.4  อื่น  ๆ  ......................(โปรดระบุ):  other...............................  (please  specify)

  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ : Part 2 Satisfaction level ระดับความ

พึงพอใจต่อแบบสอบถามจำานวน 3 ด้าน ด้านที่ 1 จำานวน 3 ข้อ ด้านที่ 2 จำานวน 3 ข้อ และด้านที่ 3 จำานวน  

5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งกำาหนดให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำาดับ    

  ส่วนท่ี 3 เป็นคำาถามปลายเปิดถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม Part 3  

Additional suggestions and comments  
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4

5

    การเก็บรวบรวมข้อมูล

 คณะกรรมการประเมินผลได้ชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างและแจกแบบสอบถาม 

ให้กบักลุ่มตัวอย่างใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการ จำานวน 100 คน และรบัแบบสอบถามคนืทนัท ีนำาตรวจสอบความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม    

    การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นำาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป  

 2. จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล :  Part  1 Personal information โดยหาค่า

ร้อยละ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอธิบายตามตาราง

 3. จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อมในการ

ทำาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ไทยและอนิโดนีเซยี) ประจำาปงีบประมาณ 2562 พจิารณาจากระดับค่าเฉลีย่  

ตามเกณฑ์ดังนี้

   5   หมายถึง     ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

   4 หมายถึง      ระดับความพึงพอใจมาก

   3  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง

   2   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย

   1   หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

  โดยการหาคา่เฉลีย่ (mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard  deviation) แล้วนำาคา่เฉล่ียมา

เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 23-24) เพื่อทราบระดับ

ความพงึพอใจทัว่ไปของผูเ้ขา้รว่มตอ่โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (ไทย

และอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  

   1.00  –  1.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

   1.51  –  2.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย  

   2.51  –  3.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

   3.51  –  4.50 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก  

   4.51  –  5.00   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด    

  และสว่นที ่3 ยงัเปน็แบบสอบถามปลายเปดิ  ถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

: Part 3 Additional suggestions and comments โดยการนำาข้อมูลมาหาค่าความถี่ และจัดลำาดับ
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6    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

 1. ค่าร้อยละ  (%)

 2. ค่าเฉลี่ย  (Mean)

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4

 การรายงานประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและ

อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผล การดำาเนินงานโครงการฯ จำานวน  

7 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) กิจกรรมที่ 2 คณะจากอินโดนีเซีย 

เดินทางเข้าเย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ กิจกรรมท่ี 3 การประชุมลงนามความร่วมมือ 

กจิกรรมท่ี 4 เย่ียมชมสถานศกึษาต่างๆ กจิกรรมท่ี 5 เขา้เย่ียมสถานทตูอนิโดนเีซียประจำาประเทศไทย (จงัหวดัสงขลา) 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอำาลา และกิจกรรมที่ 7 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

1     การดำาเนินประเมินผลโครงการ

 การดำาเนินการใช้กระบวนการบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ 

PDCA ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ยๆ 4 ขัน้ตอน คอื วางแผนการปฏบิตังิาน (Plan) การปฏบิตังิานตามแผน (Do) 

การตรวจสอบตดิตามประเมนิผล (Check) และการพฒันาปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแตล่ะข้ันตอนมดัีงนี้

 การวางแผนปฏิบัติงาน (P: Plan) มีการดำาเนินงาน ดังนี้

  1. จัดทำาโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกับต่าง

ประเทศ สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพือ่ดำาเนนิการโครงการเตรยีมความพรอ้มในการทำาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม

  3. ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2562 

ณ ห้อง smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำานวน  48 คน

  4. ประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ 

ห้อง smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา  จำานวน  21 สถานศึกษา

  5.  ประชุมคณะกรรมการตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการฯ  เพือ่กำาหนดกรอบการตดิตามและ

รายงานผลการทำากิจกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องผกากรอง วิทยาลัย

เทคนิคยะลา
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 ดำาเนินการตามแผน (Do)  

  จากการประชุมวางแผนจัดกิจกรรม ได้กำาหนดแนวทางในการจัดโครงการเตรียม ความพร้อมใน

การทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 โดยดำาเนินการจัด

กิจกรรมแบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)

  นายมหศิร  ปัตนราษฎร์ ผู้อำานวยการวิทยาลยัเทคนคิปตัตานแีละคณะอนกุรรมการฝ่ายตอ้นรบั

คณะอินโดนีเซีย วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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  กิจกรรมที่ 2 คณะจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน                          

                               ในสถานศึกษา 

  นายมหศิร ปัตนราษฎร ์ผูอ้ำานวยการวทิยาลัยเทคนิคปตัตานี นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส ผูอ้ำานวยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และนายประสิทธิ์ ทองรัสมี ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับคณะ
จากประเทศอนิโดนีเซยีเดินทางเขา้รว่มเย่ียมชมการจดัการเรียนการสอน วนัที ่17 มถินุายน 2562 ณ วทิยาลยั

เทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และวิทยาลัย การอาชีพปัตตานี

  กิจกรรมที่ 3  การประชุมลงนามความร่วมมือ

  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี ได้ดำาเนินการพิธีเปิดกิจกรรม Thailand -  
Indonesia MOU program Planning Meeting และลงนาม MOU โดยทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัปตัตาน ีนายไกรศร 
วศิษิฎ์วงศ ์เปน็ประธานกลา่วเปิดโครงการ และนายมหศิร ปตันราษฎร ์ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัเทคนคิปตัตาน ี
กล่าวรายงาน และในเวลา 13.00 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ได้บรรยายพิเศษ เรื่องความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับต่างประเทศ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
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  กิจกรรมที่ 3 (ต่อ)
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  กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆ  

  สถานศึกษาไทยที่เป็นคู่ Partner กับอินโดนีเซีย รับไปเยี่ยมชมสถานศึกษาแต่ละวิทยาลัยฯ เพื่อ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยต่างๆ 
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  กิจกรรมที่ 4 (ต่อ)



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2562

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย)
32

  กิจกรรมที่ 4 (ต่อ)
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  กิจกรรมที่ 5  เยี่ยมชมสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำาจังหวัดสงขลา

  คณะอินโดนีเซียและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะแลกเปล่ียนสถานทูต

อินโดนีเซีย ประจำาจังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ สถานฑูตอินโดนีเซีย ประจำาจังหวัดสงขลา

  กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอำาลา

  กจิกรรมอำาลา ภายใต้ชือ่งาน Farewell Night Party Thailand – Indonesia ในวนัที ่21 มิถนุายน 

2562 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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  กิจกรรมที่ 7 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

  พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โดยประธานในพิธีปิด นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในวันท่ี 22 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมญนันะตยี ์อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

 ตรวจสอบประเมินผล (C: Check)

  คณะกรรมการประเมนิผลสอบถามความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งในการดำาเนนิโครงการเตรยีม

ความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีการศึกษา 2562

 นำาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A: Act)

  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล โดย นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้ออกแบบสอบถาม และได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กลุ่ม

ตวัอยา่งทีเ่ขา้โครงการเตรียมความพรอ้มในการทำาความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาป ี

การศึกษา 2562 และได้คืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์ จำานวน 70 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2    ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อมในการทำา  
    ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีการศึกษา 2562

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลำาดับ ดังนี้

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าง

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อม ในการ

ทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562) โดยจำาแนกเป็นรายด้าน

และภาพรวม

    3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัระดับความพงึพอใจตอ่โครงการเตรยีม ความพรอ้มในการ 

ทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ด้านการต้อนรับและการ

ให้บริการ: Hospitality and service 

    3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียม ความพร้อมใน

การทำาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ไทยและอินโดนีเซยี) ประจำาปงีบประมาณ 2562 ดา้นการลงนามความ

ร่วมมือ : Cooperation signing

    3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียม ความพร้อมใน

การทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ด้านความร่วมมือกับ

คู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา:  Cooperation with partner educational institutions

  ตอนที่ 4 การประมวลผลคำาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ส่งไป รับคืน ฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ

ผู้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเทศอินโดนีเซีย 

60 60 60 100.0

ตารางที่ 1 แสดงจำานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน

  จากตารางที ่1 พบวา่ แบบสอบถามทีส่ง่ไปใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการสถานศกึษาอาชวีศกึษา ในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 60 ชุด ได้รับคืนแบบฉบับ

สมบูรณ์ จำานวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0
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  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินต่อโครงการเตรียม

ความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562   

สถานภาพผู้ตอบ จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ : Sex  
     ชาย : Male 
     หญิง : Female
รวม

33
27
60

55.0
45.0
100.0

อายุ : Age
     ต่ำากว่า 15 ปี : Under 15 years  
     15-20 ปี : 5-20 years
     21-30 ปี : 21-30 years
     31-40 ปี : 31-40 years  
     40 ปีขึ้นไป : 40 years or more
รวม

-
-
8
12
40
60

-
-

13.3
20.0
66.7
100.0

สถานภาพ : Status
     ผู้บริหาร : manager 
     ข้าราชการครู : government teacher  
     นักศึกษา : Students :
     อื่นๆ.........(โปรดระบุ) : other.......... (please specify)
     - private college teacher, ครู, ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่
รวม

31
19
-

10

60

51.7
31.7

-
16.7

100.0

การศึกษา : Education
     ต่ำากว่าปริญญาตรี: Undergrad Degree     
     ปริญญาตรี: Bachelor    
     สูงกว่าปริญญาตรี: Higher than bachelor’s degree  
     อื่นๆ .............(โปรดระบุ): other....... (please specify)
รวม

1
19
38
2

60

1.7
31.7
63.3
3.3

100.0

ตารางที่ 2 แสดงจำานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำาแนกออกเป็น (N=60)

  จากตารางที่ 2  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุ : Age 

40 ปีขึ้นไป : 40 years or more จำานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 สถานภาพ: Status ตำาแหน่งผู้บริหาร: 

manager จำานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และการศึกษา : Education อยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี: 

Higher than bachelor’s degree จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อม 

ในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562) โดยจำาแนก  

เป็นรายด้านและภาพรวม
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ที่ รายด้านการประเมิน x SD.
ระดับ

ความพึงพอใจ

1. การต้อนรับและการให้บริการ: Hospitality and service 4.52 .570 มากที่สุด

2. การลงนามความร่วมมือ: Cooperation signing 4.48 .543 มาก

รวม 4.47 .507 มาก

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
เตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย)  

ประจำาปีงบประมาณ 2562 โดยจำาแนกเป็นภาพรวม (N=60)

  จากตารางท่ี 3 พบว่า โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ                 

(ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.47 /S.D.=.507) 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการต้อนรับและการให้บริการ: Hospitality and service  

( x = 4.52/S.D.=.570) รองลงมา ไดแ้ก ่การลงนามความร่วมมอื: Cooperation signing ( x = 4.48/S.D.=.543) 

ส่วนข้อทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื ความรว่มมอืกบัคู ่Partner ระหวา่งสถานศึกษา:  Cooperation with partner 

educational institutions ( x = 4.45/S.D.=.556)

ที่ รายการประเมิน x SD.
ระดับ

ความพึงพอใจ

1.  การต้อนรับและการให้บริการ: Hospitality and service

1.1 ความเหมาะสมในการต้อนรับ: Suitability for 
hospitality

4.55 .622 มากที่สุด

1.2 ความพึงพอใจในการรับบริการจากคณะกรรมการ
โครงการ: Service satisfaction from the project 
committee

4.50 .567 มาก

รวม 4.52 .570 มากที่สุด

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
เตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562  

ด้านการต้อนรับและการให้บริการ: Hospitality and service (N=60)

  จากตารางที ่4 พบว่า ด้านการตอ้นรับและการใหบ้ริการ : Hospitality and service ในภาพรวมอยู ่

ในระดับมากที่สุด ( x =4.52 /S.D.=.570) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1.1 ความเหมาะสมในการ

ต้อนรับ : Suitability for hospitality ( x  =4.55 /S.D.=.622) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.2 ความ

พึงพอใจในการรับบริการจากคณะกรรมการโครงการ : Service satisfaction from the project committee 

( x = 4.50/S.D.=.567) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ที่ รายการประเมิน x SD.
ระดับ

ความพึงพอใจ

2. การลงนามความร่วมมือ: Cooperation signing

2.1 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม: The activity 
format is appropriate.

4.51 .650 มากที่สุด

2.2 การบริการ/อำานวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่: 
Services / facilities of staff

4.53 .623 มากที่สุด

2.3 อาหารและเครื่องดื่ม: Food and drink 4.41 .671 มาก

รวม 4.48 .543 มาก

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
เตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562  

ด้านการลงนามความร่วมมือ: Cooperation signing (N=60)

  จากตาราง 5 พบว่า ด้านการลงนามความร่วมมือ: Cooperation signing อยู่ในระดับมาก ( x  

=4.48 /S.D.=.543) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ2.2 การบริการ/อำานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้า

หน้าที่: Services / facilities of staff  รองลงมา คือ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม: The activity format is 

appropriate ( x  = 4.50/S.D.=.567)  อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ2.3 

อาหารและเครื่องดื่ม: Food and drink ( x  = 4.41/S.D.=.671) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่ รายการประเมิน x SD.
ระดับความ
พึงพอใจ

3.  ความร่วมมือกับคู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา:  Cooperation with partner educational institutions

3.1 ความเหมาะสมของแผนกวิชาที่เข้าดูงาน: The 
appropriateness of the departments are visited

4.38 .640 มาก

3.2 การบริการ/อำานวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ : 
Services / facilities of staff

4.48 .596 มาก

3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเยี่ยมเยียนสถานศึกษา : 
Benefits received from visiting schools

4.58 .590 มากที่สุด

3.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมครบถ้วน รวดเร็ว 
ทั่วถึง: Publicity of complete and fast activity information

4.40 .717 มาก

3.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่เข้าไปดูงาน:  The 
appropriateness of the places to see

4.40 .668 มาก

รวม 4.45 .556 มาก

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อโครงการเตรียม 
ความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ด้านความ

ร่วมมือกับคู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา:  Cooperation with partner educational institutions (N=60)
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  จากตาราง 6  แสดงว่า ด้านความร่วมมือกับคู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา: Cooperation with 

partner educational institutions อยู่ในระดับมาก ( x =4.45 /S.D.=.556) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  

( x =2.70 /S.D.=.187)  ขอ้ที3่.3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเยีย่มเยยีนสถานศกึษา: Benefits received from visiting 

schools ( x = 4.58/S.D.=.590) รองลงมา ได้แก่ ข้อ3.2 การบริการ/อำานวยความสะดวกตา่งๆ ของเจา้หนา้ที:่  

Services / facilities of staff  ขอ้3.4 การประชาสัมพนัธข์อ้มลูกจิกรรมครบถว้น รวดเร็ว ทัง่ถงึ: Publicity of complete 

and fast activity information และข้อ3.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่เข้าไปดูงาน: The appropriateness of 

the places to see (ตามลำาดับ) สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คอื 3.1 ความเหมาะสมของแผนกวชิา ทีเ่ขา้ดงูาน : 

The appropriateness of the departments are visited ( x = 4.38/S.D.=.640) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

 ตอนที่ 4  การประมวลผลคำาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ความถี่

1 Very good college 2

2 Hospitality and Service are excellent 2

3 We are really sati shed of all the futility and hospitality. hospitality we are 
going to unfit here for the furfure  

1

4 Already good. Nice to be there. Hop we can better 1

ตาราง 7 แสดงการประมวลผลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมโครงการเตรียมความพร้อมในการ 
ทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562  

จากแบบสอบถามปลายเปิด (N=60)
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สรุปผล�อภิปรายผล�และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5

1

 การรายงานผลการดำาเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและ

อินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562  

2) เพือ่ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) ประจำาปีงบประมาณ 2562  

     สรุปผล

 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม 

  พบว่า โครงการเตรียมความพร้อม ในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย) 

ประจำาปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมาก ( x =4.47 /S.D.=.507) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ ด้านการต้อนรับและ การให้บริการ: Hospitality and service  ( x =4.52/S.D.=.570) รองลงมา ได้แก่ 

การลงนาม ความร่วมมือ : Cooperation signing ( x = 4.48/S.D.=.543) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

คือ ความร่วมมือกับคู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา : Cooperation with partner educational institutions  

( x = 4.45/S.D.=.556)

  ด้านการต้อนรับและการให้บริการ : Hospitality and service ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 

( x =4.52 /S.D.=.570) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1.1 ความเหมาะสมในการต้อนรับ : Suitability  

for hospitality ( x =4.55 /S.D.=.622) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.2 ความพึงพอใจในการรับ

บริการจากคณะกรรมการโครงการ: Service satisfaction from the project committee ( x = 4.50/S.D.=.567)  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

  ดา้นการลงนามความรว่มมอื : Cooperation signing อยู่ในระดบัมาก ( x =4.48 /S.D.=.543) สว่น

ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ขอ้ 2.2 การบรกิาร/อำานวยความสะดวกตา่งๆ ของเจา้หน้าที:่ Services / facilities 

of staff รองลงมา ได้แก ่รปูแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม: The activity format is appropriate (x = 4.50/S.D.=.567) 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เช่นกัน สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ คอื ขอ้ 2.3 อาหารและเครือ่งดืม่: Food and drink 

( x = 4.41/S.D.=.671) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

  ด้านความร่วมมือกับคู่ Partner ระหว่างสถานศึกษา: Cooperation with partner educational  

institutions อยู่ในระดับมาก ( x =4.45 /S.D.=.556) สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ( x =2.70 /S.D.=.187)  ขอ้ที ่3.3 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการเย่ียมเยยีนสถานศกึษา: Benefits received from visiting schools ( x = 4.58/S.D.=.590) 
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รองลงมา ไดแ้ก ่ขอ้ 3.2 การบรกิาร/อำานวยความสะดวกตา่งๆ ของเจา้หน้าที ่: Services / facilities of staff ขอ้ 3.4 

การประชาสมัพนัธข์อ้มลูกจิกรรมครบถว้น รวดเรว็ ทัง่ถงึ : Publicity of complete and fast activity information 

และข้อ 3.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่เข้าไปดูงาน : The appropriateness of the places to see (ตาม

ลำาดบั) สว่นข้อทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื 3.1 ความเหมาะสมของแผนกวชิาทีเ่ข้าดูงาน : The appropriateness 

of the departments are visited ( x =4.38/S.D.=.640) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

  - Very good college

  -  Hospitality and Service are excellent

  -  We are really sati shed of all the futility and hospitality.  hospitality we are going to unfit 

here for the furfure  

  -  Already good. Nice to be there. Hop we can better

    อภิปรายผล

  จากสภาพปัญหาสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่เปน็สงัคมพหวุฒันธรรมมภีาษามลายเูปน็ภาษา

หลกัในการดำารงชีวติ การดำาเนนิกจิกรรมความรว่มมอืกบักลุม่ประเทศอาเซยีน เปน็การพฒันาและสรา้งความ

รว่มมือระหวา่งกนัและกนัเป็นไปตามหลกัคดิ “ฉนัไปบา้นเธอเธอดแูลฉนั และเธอมาบ้านฉนัฉนัดแูลเธอ” 

สามารถศกึษาการเป็นอยูแ่ละการดำาเนนิชวีติการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหวัุฒนธรรมทีม่คีวามแตกตา่งทางด้าน

ศาสนา สามารถเรยีนรูท้างด้านภาษาที ่2, 3 ได ้คอื ภาษาบาฮาซา และภาษาองักฤษ ท้ังยงัเกดิประโยชนท่ี์ได้

พบเห็นและได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน และต่างมีความพึงพอใจต่อการดำาเนิน

กิจกรรมระหว่างคู่ Partner ของแต่ละสถานศึกษา และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วัฒนธรรม ทั้งยังได้รับการบริการและอำานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับสูง

 การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสังคมพหุ

วฒันธรรมสง่ผลให้เยาวชนมีโอกาสสรา้งวสิยัทศันท์ีด่ ีมรีายได ้มอีาชพีทีม่ัน่คง กอ่เกดิใหสั้งคมในพืน้ทีจ่งัหวัด

ชายแดนภาคใต้มั่นคง มั่งคั่ง แอละยั่งยืนต่อไป 

2

    ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการประเมินไปใช้

 2. ควรมีการจัดโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี

 3. ควรนำาผลจากการประเมินในครั้งนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินการจัดการโครงการในครั้งต่อไป

3
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ภาคผนวก
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กําหนดการ 

การประชุมความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทย (จชต)  

กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)  

ระหวางวันท่ี 16 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2562 

(Thailand – Indonesia MOU Program Planning Meeting) 

 

วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
16 มิ.ย 

.62 
15.10 น. ใหการตอนรับคณะจากอินโดนีเซีย ณ สนามบินหาดใหญ สนามบินหาดใหญ  

รถบัสเชาวันท่ี 1  
+ รถตู วท.ปน. 

17.30 น. คณะจากอินโดนีเซียรวมรับประทานอาหารเย็นท่ีจะนะ อําเภอจะนะ 
19.30 น เดินทางเขาท่ีพักโรงแรม ซี.เอส. ปตตาน ี CS Hotel 

17 มิ.ย.62 06.00 น รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม ซี.เอส. ปตตานี CS Hotel 
07.30 น คณะจากอินโดนีเซียเดินทางเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงและ

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วท.ปตตานี 
วท.ปน  
รถบัสเชาวันท่ี 2 

10.30 น คณะจากอินโดนีเซียเขาศึกษาดูงาน วอศ.ปตตานี และ วก.
ปตตาน ี

วอศ.ปน / วก.ปน 

12.00 น รับประทานอาหารเท่ียง ณ หองอาหารเทียนทอง  วอศ.ปตตานี 
13.00 น คณะจากอินโดนีเซียเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา เพ่ือเขา

รวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาส    มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แหลมสมิหลา สระ
บัวแหลมสน 
สงขลา 
 

14.30 น เขารวมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ แหลมสมิหลา สระ
บัวแหลมสน 
สงขลา 

17.30 น รับประทานอาหารเย็น  สงขลา 
20.00 น คณะอินโดนีเซียเดินทางเขาท่ีพักโรงแรม ซี.เอส. ปตตานี CS hotel 

18 มิ.ย.62 06.30 น รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรมซีเอส CS hotel 
08.00 น ลงทะเบียน คณะอินโดนีเซียและผูเขารวมกิจกรรมทุกๆฝาย CS hotel 
09.30 น พิธีเปดกิจกรรม Thailand-Indonesia MOU Program 

Planning Meeting และลงนาม MOU โดยทานผูวาราชการ
จังหวัดปตตานี  
นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันท ผอ.ศพต. กลาวตอนรับ 
นายมหิศร ปตนราษฎร  ผอ.วท.ปน. กลาวรายงาน 
นายไกรศร  วิศิษฎวงศ  ผูวาราชการจังหวัดปตตานี กลาว
เปดโครงการ 

หองน้ําพราว 
CS hotel 

  

วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
18 มิ.ย.62 

(ตอ) 
12.30 น รับประทานอาหารเท่ียง โรงแรมซีเอส CS hotel 
13.30 น เขารวมการประชุมคู partner ระหวางสถานศึกษาไทย กับ 

อินโดนีเซีย 
หองน้ําพราว 
CS hotel 

17.00 น เดินทางไป ว.กาญจนาภิเษกปตตาน ีDinner อาหารม้ือเย็น วทภ.ปตตานี 
21.30 น เดินทางเขาท่ีพักโรงแรมซีเอส CS hotel 

19 มิย 62 06.30 น รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม จากนั้นเช็คเอาทจาก
โรงแรม 

CS hotel 

08.00 น สถานศึกษาไทยท่ีเปนคู partner กับอินโดนีเซีย รับไปเยี่ยม
ชมสถานศึกษา 

แตละวิทยาลัย ฯ 

17.00 น สงคณะจากอินโดนีเซีย รับประทานอาหารม้ือเย็นท่ีหาดใหญ รานไกทอดเดชา
หาดใหญ เขต8 

20.00 น. คณะเขาพักท่ีโรงแรมญันนะตีย หาดใหญ หาดใหญ 
20 มิย 62 07.00 น. อาหารเชาท่ีโรงแรมญันนะตีย หาดใหญ โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. ทัศนศึกษา รถบัสเชาวันท่ี 3 
12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วอศ.สงขลา 
13.00 น. เขาเยี่ยมพบปะแลกเปลี่ยนทูตอินโดนีเซีย ประจําจังหวัด

สงขลา 
สถานทูตอินโดฯ 

22.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย โรงแรมญันนะตีย 
21 มิย 62 07.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรมโรงแรมญันนะตีย โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. คณะจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานยานการคา สินคา OTOP 
หาดใหญ 

(อาหารเท่ียงตาม
อัธยาศัย ) 

18.00 น. กิจกรรมอําลา  
นายสุรพล  โชติธรรมโม  ท่ีปรึกษา สอศ. ประธานในพิธีเปด
กิจกรรมอําลา 

โรงแรมญันนะตีย 

22 มิย 62 06.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรมโรงแรมญันนะตีย โรงแรมญันนะตีย 
08.00  พิธีปดและมอบเกียรติบัตร 

นายประเสริฐ  แกวเพ็ชร  ท่ีปรึกษา สอศ, ประธานในพิธีปด 
โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. คณะเช็คเอาท จากโรงแรมญันนะตีย และเดินทางไปยัง
สนามบินหาดใหญ  

สนามบินหาดใหญ 

 

หมายเหตุ :  - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

       - ระหวางวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2562 พักท่ีโรงแรม ซี.เอส. ปตตานี 

       - ระหวางวันท่ี 19 – 22 มิถุนายน 2562 พักท่ีโรงแรมญันนะตีย  
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วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
18 มิ.ย.62 

(ตอ) 
12.30 น รับประทานอาหารเท่ียง โรงแรมซีเอส CS hotel 
13.30 น เขารวมการประชุมคู partner ระหวางสถานศึกษาไทย กับ 

อินโดนีเซีย 
หองน้ําพราว 
CS hotel 

17.00 น เดินทางไป ว.กาญจนาภิเษกปตตาน ีDinner อาหารม้ือเย็น วทภ.ปตตานี 
21.30 น เดินทางเขาท่ีพักโรงแรมซีเอส CS hotel 

19 มิย 62 06.30 น รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม จากนั้นเช็คเอาทจาก
โรงแรม 

CS hotel 

08.00 น สถานศึกษาไทยท่ีเปนคู partner กับอินโดนีเซีย รับไปเยี่ยม
ชมสถานศึกษา 

แตละวิทยาลัย ฯ 

17.00 น สงคณะจากอินโดนีเซีย รับประทานอาหารม้ือเย็นท่ีหาดใหญ รานไกทอดเดชา
หาดใหญ เขต8 

20.00 น. คณะเขาพักท่ีโรงแรมญันนะตีย หาดใหญ หาดใหญ 
20 มิย 62 07.00 น. อาหารเชาท่ีโรงแรมญันนะตีย หาดใหญ โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. ทัศนศึกษา รถบัสเชาวันท่ี 3 
12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วอศ.สงขลา 
13.00 น. เขาเยี่ยมพบปะแลกเปลี่ยนทูตอินโดนีเซีย ประจําจังหวัด

สงขลา 
สถานทูตอินโดฯ 

22.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย โรงแรมญันนะตีย 
21 มิย 62 07.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรมโรงแรมญันนะตีย โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. คณะจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานยานการคา สินคา OTOP 
หาดใหญ 

(อาหารเท่ียงตาม
อัธยาศัย ) 

18.00 น. กิจกรรมอําลา  
นายสุรพล  โชติธรรมโม  ท่ีปรึกษา สอศ. ประธานในพิธีเปด
กิจกรรมอําลา 

โรงแรมญันนะตีย 

22 มิย 62 06.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีโรงแรมโรงแรมญันนะตีย โรงแรมญันนะตีย 
08.00  พิธีปดและมอบเกียรติบัตร 

นายประเสริฐ  แกวเพ็ชร  ท่ีปรึกษา สอศ, ประธานในพิธีปด 
โรงแรมญันนะตีย 

09.00 น. คณะเช็คเอาท จากโรงแรมญันนะตีย และเดินทางไปยัง
สนามบินหาดใหญ  

สนามบินหาดใหญ 

 

หมายเหตุ :  - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

       - ระหวางวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2562 พักท่ีโรงแรม ซี.เอส. ปตตานี 

       - ระหวางวันท่ี 19 – 22 มิถุนายน 2562 พักท่ีโรงแรมญันนะตีย  
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รายชื่อคณะจากอินโดนีเซีย
MoU INDONESIA – THAILAND

No Full Name Posision College/School 
Name

Departement Gender

1 I Ketut Suparsa, ST., MT Headmaster SMK Negeri 1 
Denpasar

Technology Male

2 I Gusti Nyoman Asti Nurinten Head of 
Administration

Female

3 Drs. I Dewa Bagus Ketut 
Wartawan

Headmaster SMK Negeri 2 
Denpasar

Business 
Management

Male

4 Drs. I Dewa Made Sumerta Teachers Male

5 Drs. Anak Agung Bagus Wijaya 
Putra, M.Pd

Headmaster SMK Negeri 3 
Denpasar

Hotel and Tourism Male

6 Dra. Luh Ketut Anggreni, M.Pd Headmaster SMK Negeri 4 
Denpasar

Hotel and Tourism Female

7 Dra. Ni Nyoman Santiasih, M.Pd Teachers Female

8 I Made Buda Astika, S.Pd., M.Pd Headmaster SMK Negeri 5 
Denpasar

Hotel, Tourism and
Art

Male

9 Lusia Tri Susilawati, S.Sos Head of 
Administration

Female

10 Drs. Singgih Supaya Teachers Male

11 Ni Luh Ginabaning Merta, S.Pd Teachers Female

12 Drs. I Gusti Ngurah Wirata, MM Headmaster SMK PGRI 1
Denpasar

Technology and 
Information

Male

13 I Komang Adi Ahadi, S. Kom Teacher SMK PGRI 1
Denpasar

Technology and 
Information

Male

14 Drs I Wayan Sarjana, M.Pd Teacher SMK PGRI 3
Denpasar

Hotel, Tourism and
Art

Male

15 Drs. I Wayan Sunita, M.M, M.Pd Headmaster SMK N 1 Mas
Ubud

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Male

16 I Made Subandi, S.Pd Teacher SMK N 1 Mas
Ubud

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Male

17 I Nyoman Sujana, S.Pd., M.Pd Headmaster SMKN 1
Tampaksiring

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Male

18 I Made Sudirman, SE., M.Si Teacher SMKN 1
Tampaksiring

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Male

19 Drs. I Gusti Ketut Sukadana, M.Pd Headmaster SMK PGRI 2
Badung

Technology and 
Information

Male

20 I Nyoman Mudana, S.T Teacher SMK PGRI 2
Badung

Technology and 
Information

Male

21 Ni Luh Putu Kurniawati,S. Kom Teacher SMK PGRI 2
Badung

Technology and 
Information

Female

22 Drs. I Ketut Suarya, M.M Headmaster SMK PGRI 4
Denpasar

Hotel, Tourism and 
Art

Male

23 Made Ayu Kartika Sari Teacher SMK PGRI 4
Denpasar

Hotel, Tourism
and Art

Female
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No Full Name Posision College/School 
Name

Departement Gender

24 I Gusti Ngurah Made Umbara, 
ST, M.Pd

Headmaster SMKN 2
Sukawati

Hotel, Tourism and
Art

Male

25 I Dewa Gede Agung Arimbawa, 
S.Pd

Teacher SMKN 2
Sukawati

Hotel, Tourism and
Art

Male

26 Anak Agung Ketut Ngurah 
Astara, S.Sn. M.Pd

Headmaster SMK Prshanti 
Nilayam Kuta

Tourism, Business 
Management

Male

27 Ni Luh Erawati SE, S.Pd Teacher SMK Prshanti 
Nilayam Kuta

Tourism, Business 
Management

Female

28 Anak Agung Putri Handayani, 
S.E

Teacher SMK Prshanti 
Nilayam Kuta

Tourism, Business
Management

Female

29 Anak Agung Ayu Arina Saraswati 
Hardy, A. Par, M.M

Director LP 3 Prshanti 
Nilayam

Tourism Female

30 Ida Bagus Gede Tegar Putra 
Astawa

Management 
Staff

LP 3 Prshanti 
Nilayam

Tourism Male

31 Ni Luh Putu Sekarini Student LP 3 Prshanti 
Nilayam

Tourism Female

32 Drs. I Nengah Madiadnyana, 
M.M

Headmaster SMK PGRI 3
Denpasar

Hotel, Tourism and
Art

Male

33 Dra. Ida Ayu Manik Juliati, M.M Headmaster SMK Saraswati 3 
Tabanan

Hotel and Tourism Female

34 Ida Ayu Dian Purnama Sari, S.Pd Teacher SMK Saraswati 3 
Tabanan

Hotel and Tourism Female

35 Dra. Ketut Nuka Headmaster SMK PGRI 5
Denpasar

Hotel and Tourism Female

36 Tati Rachmawati, S. Pd Teacher SMK PGRI 5
Denpasar

Hotel and
Tourism

Female

37 Drs. I Made Tambun, .M. Pd. H Headmaster SMK PGRI 3
 Badung

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Male

38 Ni Luh Sri Murtini Teacher SMK PGRI 3
Badung

Hotel, Tourism and
Art, Technology

Female

39 Dr. Drs I Made Gede Putra 
Wijaya, SH .MSi

Headmaster SMK PGRI 1
Badung

Hotel and Tourism Male

40 Dra Ni Made Juliastutri, M.Pd Teacher SMK PGRI 1
Badung

Hotel and Tourism Female

41 Ni Made Rismawati Teacher SMK PGRI 1
Badung

Hotel and Tourism Female

42 Ni Ketut Alit Lasmidewi, S.E Teacher SMK PGRI 1
Badung

Hotel and Tourism Female

43 Dra. Tjok Istri Putra Kartini Head master SMK Kertawisata Hotel and Tourism Male

44 Drs. I Nyoman Armanta Teacher SMK Kertawisata Hotel and Tourism Male

45 I Gusti Made Artika, S.Pd, M.Pd Headmaster SMK Harapan Hotel and Tourism Male



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2562

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทยและอินโดนีเซีย)
58

แบบประเมนิความพงึพอใจ  

Satisfaction assessment form 

โครงการ เตรยีมความพรอมในการทําความรวมมอืระหวางประเทศ (ไทยและอนิโดนีเซยี) ประจําปการศึกษา 2562 

Preparation for international cooperation (Thai and Indonesian) Academic Year 2562 

--------------------------------------- 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ หรอืเตมิขอความในชองวางตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

Explanation  Please mark it in the square in front of the text or fill in the spaces in accordance with the truth about you. 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล : Part 1 Personal information 

1.1 เพศ: Sex    ชาย: Male     หญงิ: Female 

1.2 อายุ: Age  ต่ํากวา 15 ป: Under 15 years    15-20 ป: 5-20 years 

   21-30 ป: 21-30 years    31-40 ป: 31-40 years   40 ปขึ้นไป: 40 years or more 

 1.3 สถานภาพ: Status  

    ผูบรหิาร: manager    ขาราชการครู: government teacher   

    นักศกึษา: Students:      อื่น ๆ................(โปรดระบุ): other.......... (please specify) 

1.4 การศกึษา  ต่ํากวาปรญิญาตรี: Undergrad Degree        ปรญิญาตรี: Bachelor     

     สูงกวาปรญิญาตรี: Higher than bachelor's degree    

    อื่น ๆ ......................(โปรดระบุ): other............................... (please specify) 

 

สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ: Part 2 Satisfaction level 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสกึหรือความพึงพอใจของทานตอการจัดกิจกรรม 

Explanation  Please mark it in the box that matches your feelings or your satisfaction with the event. 

รายการ: list 

มาก

ที่สุด 

(Most) 

มาก 

(Much) 

ปานกลาง 

(Moderate) 

นอย 

(Little) 

นอย

ที่สุด 

(least) 

1.  การตอนรับและการใหบรกิาร: Hospitality and service 

     1.1 ความเหมาะสมในการตอนรับ: Suitability for hospitality      

     1.2 ความพงึพอใจในการรับบริการจากคณะกรรมการโครงการ: Service 

satisfaction from the project committee 

     

2. การลงนามความรวมมือ: Cooperation signing 

     2.1 รูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม: The activity format is appropriate.      

     2.2 การบริการ/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาท่ี: Services / facilities 

of staff 

     

     2.3 อาหารและเคร่ืองดื่ม: Food and drink      

 

มตีอหนา 2: Have 2 pages 
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รายการ: list 

มาก

ที่สุด 

(Most) 

มาก 

(Much) 

ปานกลาง 

(Moderate) 

นอย 

(Little) 

นอย

ที่สุด 

(least) 

3.  ความรวมมือกับคู Partner ระหวางสถานศกึษา:  Cooperation with partner educational institutions 

     3.1 ความเหมาะสมของแผนกวชิาท่ีเขาดูงาน: The appropriateness of the 

departments are visited 

     

     3.2 การบริการ/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาท่ี: Services / facilities 

of staff 

     

     3.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการเย่ียมเยียนสถานศึกษา: Benefits received from 

visiting schools 

     

     3.4 การประชาสัมพันธขอมูลกจิกรรมครบถวน รวดเร็ว ท่ังถงึ: Publicity of 

complete and fast activity information 

     

3.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีเขาไปดูงาน:  The appropriateness of the 

places to see 

     

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เตมิ: Part 3 Additional suggestions and comments 

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

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

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

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

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือกรอกแบบสอบถาม 

Thank you for your cooperation to fill out the questionnaire. 
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คณะผู้จัดทำ�

•  นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นายภควัต นิลประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  ว่าที่ รต.ถวิล มาทัง ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางสาวชุติมา เขียวจินดา พนักงานราชการครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

•  นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางทิพย์ดี มาเอียด พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางสุพิศ  ไกรมุ่ย ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

•  นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเม๊าะ ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

•  นายแมนซูร์ ดูมีแด ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

•  นายวิจิตร ขวัญเอียด ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางสาวอูมีฟากีรา เซ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

•  นางคริษฐา หาญณรงค์ พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางทิพย์วดี มาเอียด พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางสาวริฟฮาน มาสาะกามา ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สถ�นศึกษ�ที่สนับสนุนข้อมูล

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   

3.  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4.  วิทยาลัยการอาชีพรามัน   

5.  วิทยาลัยการอาชีพเบตง 6.  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี   

7.  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 8.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   

9.  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 10.  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   

11.  วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 12.  วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส  

13.  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 14.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   

15.  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 16.  วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

17.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 18.  วิทยาลัยการอาชีพละงู   

19.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 20.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

บรรณ�ธิก�ร

•  นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นายวิจิตร ขวัญเอียด ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

•  นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา


