โครงการ : ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
อาเซียนเป็นองค์การซึ่งมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยได้มุ่งมั่นสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มอาเซียนให้เหนียวแน่น เพื่อการ
ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็น
กลไกหลัก
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสาคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียน
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายสาคัญใน
การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือด้าน
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สานักงานศึกษาธิการภาค ๑5 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี ภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน
อานวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และบริบทของพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง จัดทา
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพั ฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดาเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
เพื่อการศึกษา ดาเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จากอานาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ สานักงานศึกษาธิการภาค ๑5
เล็งเห็นความสาคัญของอาเซียนในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้และบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก
โดยได้มีบทบาทในการวางรากฐานด้านอาเซียนศึกษา ตลอดจนการสร้างเสริมความร่ว มมือกับประชาคม
ภายนอก ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภายในประเทศและภายในภูมิภาคมาโดยตลอด โดย
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑5 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดงานอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร และ
ได้มีการประชาสัมพัน ธ์อย่างต่อเนื่ องในการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจเชิงลึ กเกี่ยวกับประเทศ สมาชิก
อาเซียนและภูมิภาคทั้งในภาพรวมและในเชิงนโยบาย และจากการที่อาเซียนได้ทวีความสาคัญมากขึ้นโดยมุ่งสู่
การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสามเสาหลั ก คื อ ประชาคมการเมื อ ง-ความมั่ น คงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑5 ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการทาหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาตลอดจนภาคเอกชนและ

ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ เกิดความร่วมมือและบูรณาการการพัฒนาการจัด
การศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลให้ผู้เรียน และประชาชน ได้รับ
การเตรียมความพร้อม และได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน รองรับ
ประเทศไทยในการเข้าสู่ของประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 จึงได้ดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียนระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด/ภาค จานวน 1 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับเขตตรวจราชการ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
(Data) และสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับอาเซียน เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาเซียน
เป็นศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ
มีการจัดกิจกรรม และแสดงผลงานเกี่ยวกับอาเซียนของผู้บริหาร ครู นักเรีย น รวมทั้งประชาชนในแต่ล ะ
ภูมิภาค และต่อมาในปี 2558 มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้
ศูน ย์ ส่ งเสริ มอาเซีย นศึกษาภาค 15 เป็ น กลไกเพื่อให้ การขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ศึกษาธิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สาหรับในปีงบประมาณ 2559 สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทาบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา
ภาค ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 15 ให้ ค รอบคลุ ม สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเป็นศูนย์ทดสอบภาษา
อาเซียน การประสาน สร้างเสริม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอาเซียนในเชิงลึก
และเป็นประตูเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน และประเทศคู่
เจรจาอาเซียน ทาให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาเซียนปรากฏผลเป็นรูปธรรมผ่านเวทีศูนย์การศึกษาอาเซียน
ในแต่ละภูมิภาค
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ
2) เพื่อให้ห น่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ และบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อ ประสานและวางแผนการดาเนินงานโครงการ
จานวน 1 ครั้ง
3.2 จัดทาและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของศูนย์ฯ
3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้/สร้างความตระหนักรู้/เสริมสร้าง
อัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน/องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้ใหม่ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1 ครั้ง จานวน 200 คน
3.4 จัดกิจกรรมทดสอบประเมินในการใช้ภาษาอาเซียนของนักเรียน นักศึกษา อย่างน้อย 165 คน

3.5 จัดกิจกรรมเพื่อจัดหา/รวบรวม/คัดเลือกผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ที่เป็น Best Practice
3.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ยกย่องผู้มีผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อการเผยแพร่ผลงาน
ระดับศูนย์ฯ ๆ ละ 1 ครั้งต่อปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมอย่างน้อยจานวน 200 คน
3.7 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ระดับภาคจานวน 30 เล่ม
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีองค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเตรียมความพร้อ มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
กลุ่มผู้รับบริการ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 15
2. หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่
3. ประชาชนทั่วไป
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
5. วิธีดาเนินการ/ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดาเนินการ

1.

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการของ ศธภ.
1-18 เพื่อประสานและวางแผนการ
ดาเนินงานโครงการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ระดับกลุ่มจังหวัด/ภาค เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานของศูนย์ฯ
จัดทาและพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของศูนย์ฯ
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อให้ความรู/้ สร้างความ
ตระหนักรู้/เสริมสร้าง
อัตลักษณ์ความเป็นประชาคม
อาเซียน/องค์ความรู้เกี่ยวกับการ

2.
3.
4.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ที่
5.
6.

7.
8.
9.

ขั้นตอนการดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

บริหารจัดการเรียนรู้ใหม่
จัดกิจกรรมทดสอบประเมินในการใช้
ภาษาอาเซียนของนักเรียน นักศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อจัดหา/รวบรวม/
คัดเลือกผลงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ที่เป็น Best
Practice
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ยกย่องผู้มี
ผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อ
การเผยแพร่ผลงาน ระดับศูนย์ฯ
ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา
ดูงานฯ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงานรายงาน
ต่อผู้บริหาร
6. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 และสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จานวน 640,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 15
รวม

640,000

การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
70,000
106,000
411,250
52,750

640,000

70,000

งบประมาณ
(บาท)

106,000

411,250

52,750

8. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
5
5

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
8.1 ร้อยละของผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
(เป้าหมาย : ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ)
8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 90)
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ประเด็นความเสี่ยง
- ความไม่แน่นอนของนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
อาจทาให้ประเด็นการพัฒนาที่กาหนดไว้ในโครงการไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการประสานและทบทวนประเด็นการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษาใน
พื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนการพัฒนาผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค ฯ
10. ผู้รับผิดชอบ
10.1 สานักงานศึกษาธิการภาค 15
10.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 15
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษา
ตามบทบาทหน้ า ที่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึ กษาธิการ ส่ งผลให้ การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ ป ระชาคมอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
*******************************

