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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางด้ า นการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
ภาคเหนือเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเอเชียและประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ครั้ ง นี้ จั ดขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 13 กั น ยายน 2556 โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นั กศึ ก ษา บุ ค ลากรทางด้ า น
การศึกษา ภายในจังหวัดลําปางได้ตระหนักรู้ถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะนําไปสู่การ
เตรี ยมความพร้อมรับมื อกับการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อ ย่างสมบูร ณ์ และเพื่อเป็นการสร้า ง
เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลําปางในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 559 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน
380 คน คิ ดเป็นร้อยละ 67.98 ระดั บความพึง พอใจ/ความคิดเห็นที่ได้ จากแบบสอบถาม พบว่ า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อด้านต่างๆ เรียงลําดับค่าคะแนนความพึงพอใจจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อการเสวนา อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด (4.58) 2. ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด กิ จ กรรม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (4.55) 3.
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (4.47) 4. การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ (อาทิ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ทั่วถึง เป็นต้น) อยู่ในระดับมากที่สุด (4.47) 5.
ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.37) 6. (หลังเข้าร่วม)
ท่า นมีค วามรู้ ใ นประเด็นที่เข้ าร่วมฟัง อยู่ใ นระดั บมากที่สุ ด (4.22) 7. ความเหมาะสมและความ
เพียงพอของเอกสารและสื่อประกอบการเสวนา อยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) 8. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.13) 9. ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
จะช่วยในการเตรียมตัวรับมือกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของท่านในอนาคต อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.05) และ 10. (ก่อนเข้าร่วม) ท่านมีความรู้ในประเด็นที่เข้าร่วมฟัง อยู่ในระดับมาก
(3.03)
ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ พบว่า มีทั้งในส่วนของการจัดการเสวนา อาทิ ประเด็น
การเสวนาที่ต้องการให้เพิ่มประเด็ นอื่นๆ ที่น่าสนใจในการจัดการเสวนาครั้ งต่อไป ด้านวิทยากร
รูปแบบการจัดการเสวนา ที่ต้องการให้มีการเชิญหน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชนในหลากหลายอาชีพ
ให้ร่วมเข้าฟังการเสวนา ควรให้นําข้อมูลที่ได้จากการเสวนานําเสนอต่อผู้บริหารในระดับประเทศ เป็น
ต้ น สํ า หรั บ การจั ด โครงการในภาพรวม มี ข้ อ เสนอแนะที่ ห ลากหลาย อาทิ ต้ อ งการให้ มีก ารจั ด
นิทรรศการ เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ ควรจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมองว่ากิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงอยากให้
นําเสนอต่อสาธารณะชน
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ในภูมิภาคภาคเหนือ เพือ่ รองรับความเปลี่ยนแปลงของเอเชียและประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
1. ชื่อโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือ เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของเอเชียและประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
2. หลักการและเหตุผล
ในปี 2558 นี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีการรวมตัวและ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง เพื่อให้ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยมีศักยภาพ สามารถต่อรองกับประเทศมหาอํานาจใน
เวทีประชาคมโลกมากขึ้น ซึ่งการที่ประเทศไทยจะพร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้นั้น ปัจจัย
หนึ่ง ที่ สํ า คั ญคื อการสร้ างความตระหนัก และส่ ง เสริ มให้ค นไทยมี ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น พลเมือ ง
อาเซียน ให้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมที่
มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ลํ า ปาง ตลอดจนนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาภายในจังหวัดลําปาง มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางด้านการศึกษา ภายในจังหวัดลําปางได้ตระหนักรู้ถึงการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
๒) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลําปางในประเด็น
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ
1) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
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2) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2556 สําหรับการตัดสินบทความ การโต้วาที รอบ
คัดเลือก
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 670 คน ประกอบด้วย
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จํานวน 100 คน
2) นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง จํานวน 550 คน
2) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมการตัดสินการแข่งขัน จํานวน 20 คน
6. รูปแบบของโครงการและการดําเนินการ ประกอบด้วย
1) การเสวนาในประเด็น “การศึกษาไทย กระแสประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์
วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์ ดร.
พิทยา สุวคันธ์ ผู้อํานวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสห
วิทยาการ
2) การแข่งขันโต้วาทีในญัตติ “อาเซียนก้าวไกล โอกาสหรืออุปสรรคของไทย”
3) ประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ “ASEAN in my perspective อาเซียนในมุมมอง
ของฉัน”
7. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินการแข่งขันโต้วาที , การประกวดบทความ
รวมถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสิน
3. จัดส่งจดหมายเชิญกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ
4. รวบรวมแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
5. รวบรวมบทความที่เข้าร่วมแข่งขัน
6. จัดแข่งโต้วาทีรอบคัดเลือก และพิจารณาตัดสินบทความที่ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่
1-12 กันยายน 2556
7. จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และอื่นๆ
8. จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การ
แข่งขันโต้วาที การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดบทความ
9. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและสรุปผล
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10. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
1) ศูนย์ ASEAN + 1 Cultural Study Center หมวดบริการการศึกษา สํานักงานบริหาร
ศูนย์ลําปาง
2) ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มน้ําโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง
3) ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 จังหวัดลําปาง
11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักรู้ถึงการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สามารถนําไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของจังหวัดลําปางในประเด็นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
12 กําหนดการ
กําหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาในภูมิภาค
ภาคเหนือเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเอเชียและประชาคมอาเซียน
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ห้อง 3502
เวลา 09.00 – 09.30 น.
กล่าวรายงานโดย นางสาวสุภาณี แก้วมณี
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง
กล่าวเปิด โดย รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
เวลา 09.30 – 12.30 น.
การเสวนา ในประเด็น การศึกษาไทย “กระแสประชาคม
อาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
และ อาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์
ผู้ อํ า นวยการโครงการศึ ก ษาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สหวิ ท ยาการ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
เวลา 12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.30 น.
แข่งขันการโต้วาทีในญัตติ อาเซียนก้าวไกล
โอกาสหรืออุปสรรคของไทยณ ห้อง 3502

7

เวลา

15.30 – 15.45 น.

เวลา

15.45 – 16.00 น.

หมายเหตุ

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโต้วาที
และการประกวดบทความ
พิธีปิด

1. กําหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 น.
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ภาพกิจกรรมม
การลลงทะเบียนแลละรับเอกสารขของผู้เข้าร่วมโโครงการ

การกล่าวเปิดโครรงการโดยท่านรองศาสตรา
น
าจารย์สายฝน สุเอียนทรเมมธี ผู้ช่วยอธิกาารบดีฝ่าย
บริหาร ศูนย์ลํลาปาง

9

การเสวนาในประะเด็น “การศึกษาไทย กระะแสประชาคมอาเซียน” โดย
โ รองศาสตราจารย์
ง ต และ อาจจารย์ ดร.
วิทยากร เชียงกูล คณบดีดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรรมสังคม มหหาวิทยาลัยรังสิ
พิทยา สุวคันธ์ ผู้อํานวยกาารโครงการศึกษาศิ
ก ลปศาสตรบัณฑิตสหหวิทยาการสังคมศาสตร์
ค
วิทยาลั
ท ยสห
วิทยาการ
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การแแข่งขันโต้วาทีทีในญัตติ “อาเซียนก้าวไกลล โอกาสหรืออุปสรรคของไทย”

11

การมมอบเกียรติบัตรและเงินราางวัลสําหรับผู้ชนะการประะกวดเขียนบททความและกาารแข่งขัน
โ วาที
โต้
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ผลการประเมินผลความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ จั ด ขึ้ น ในครั้ ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 559 คน โดยมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 67.98 ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. อายุ
- ต่ํากว่า 20 ปี
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
- ต่ํากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี/เทียบเท่า
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- ไม่ระบุ
รวม
4. สถานะ
- นักศึกษา
- ครู/อาจารย์
- บุคลากร/เจ้าหน้าที่
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ไม่ระบุ
รวม
5. ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

จํานวน (คน)

ร้อยละ

363
17
380

95.50
4.50
100.00

44
332
2
1
1
380

11.60
87.40
0.50
0.30
0.30
100.00

142
224
9
1
4
380

37.40
58.90
2.40
0.30
1.10
100.00

348
5
18
0
9
380

91.60
1.30
4.70
0.00
2.40
100.00
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-

ข้อมูลทั่วไป
Website/facebook ของมหาวิทยาลัย
ป้ายประชาสัมพันธ์
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (คน)
27
43
175
124
11
380

ร้อยละ
7.10
11.30
46.10
32.60
2.90
100.00

จากตารางข้างต้น พบว่า มีผ้ตู อบแบบสอบถามจํานวน 380 คน รายละเอียดดังนี้
เพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย จํานวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 เพศหญิง จํานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
อายุ แบ่งออกเป็น ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จํานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 87.40 อายุต่ํา
กว่า 20 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.50 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และ อายุ 50 ปีข้ึนไป จํานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.90 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 ระดับปริญญาโท
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ไม่ระบุระดับการศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10
และปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
สถานะ แบ่ ง ออกเป็ น นักศึกษา จํ า นวน 348 คน คิ ดเป็น ร้ อ ยละ 91.60 บุ คลากร/
เจ้าหน้าที่ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ไม่ระบุสถานะ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
2.40 และครู/อาจารย์ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30
ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของโครงการ แบ่ ง ออกเป็ น บุ ค ลากร/เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 อื่นๆ (อาจารย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม) จํานวน
124 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.60 ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จํ า นวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.30
Website/Facebook ของมหาวิทยาลัย จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และไม่ระบุช่องทาง
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90

14

ตอนที่ 2 ระดับการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
ประเด็นการสํารวจ
1. (ก่อนเข้าร่วม) ท่านมีความรู้ใน
ประเด็นที่เข้าร่วมฟัง อยู่ในระดับใด
2. (หลังเข้าร่วม) ท่านมีความรู้ใน
ประเด็นที่เข้าร่วมฟัง อยู่ในระดับใด
3. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมในครัง้ นี้จะช่วยในการเตรียมตัว
รับมือกับการก้าวเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนของท่านในอนาคต
มากน้อยเพียงใด
4. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในหัวข้อการเสวนา
5. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร
6. ความเหมาะสมของสถานที่จัด
กิจกรรม
7. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
(อาทิ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อน
น้อม ทั่วถึง เป็นต้น)
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
9. ความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของเอกสารและสื่อประกอบการเสวนา
10. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม

น้อย
ที่สุด
2.90
(11)
0.30
(1)

ระดับการประเมิน
ปาน
น้อย
มาก
กลาง
18.40 54.70 20.30
(70)
(208)
(77)
0.30
8.40 58.20
(1)
(32)
(221)

มาก ค่าเฉลี่ย
ที่สุด
3.70
3.03
(14)
(มาก)
32.10
4.22
(122) (มากที่สุด)

0.30
(1)

1.60
(6)

16.30
(62)

56.30
(214)

25.30
4.05
(96) (มากที่สุด)

0.00
(0)
0.00
(0)
0.00
(0)

0.00
(0)
0.30
(1)
0.30
(1)

5.30
(20)
6.80
(26)
4.50
(17)

31.80
(121)
38.20
(145)
34.70
(132)

62.90
4.58
(239) (มากที่สุด)
53.90
4.47
(205) (มากที่สดุ )
60.30
4.55
(229) (มากที่สดุ )

0.00
(0)

0.00
(0)

5.50
(21)

41.60
(158)

52.60
4.47
(200) (มากที่สุด)

0.50
(2)
0.30
(1)
0.00
(0)

2.60
(10)
2.60
(10)
0.00
(0)

13.90
(53)
12.60
(48)
8.40
(32)

48.40
(184)
43.70
(166)
46.30
(176)

34.20
4.13
(130) (มากที่สุด)
40.80
4.22
(155) (มากทีส่ ุด)
45.30
4.37
(172) (มากทีส่ ุด)
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จากตารางระดับการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นข้างต้น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อด้านต่างๆ เรียงลําดับค่าคะแนนความพึงพอใจจากมากไปน้อย ดังนี้
1. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อการเสวนา อยู่ในระดับมากที่สุด
(4.58)
2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.55)
3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (4.47)
4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (อาทิ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ทั่วถึง เป็นต้น)
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.47)
5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.37)
6. (หลังเข้าร่วม) ท่านมีความรู้ในประเด็นที่เข้าร่วมฟัง อยู่ในระดับมากที่สุด (4.22)
7. ความเหมาะสมและความเพียงพอของเอกสารและสื่อประกอบการเสวนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.22)
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.13)
9. ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยในการเตรียมตัวรับมือกับการก้าวเข้าสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนของท่านในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด (4.05)
10. (ก่อนเข้าร่วม) ท่านมีความรู้ในประเด็นที่เข้าร่วมฟัง อยู่ในระดับมาก (3.03)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ประเด็นการเสวนา
1. อยากให้มีประเด็นการเสวนาที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ความรู้
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
2. ควรเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ด้ า นอื่ น ๆ อาทิ หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ การคมนาคม การ
ติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจ และสังคม การที่จะแก้ไขปัญหาในไทยเพื่อเข้าสู่อาเซียน อาจจัด
หัวข้อเศรษฐกิจในการสัมมนาครั้งต่อไป
วิทยากร
1. ควรใช้ภาษาที่ฟังง่าย เข้าใจง่ายกว่านี้ / ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ อธิบายให้เข้าใจ
และตอบให้ตรงคําถาม
2. วิทยากรตอบไม่ค่อยตรงคําถาม ท่านตอบแบบกว้างๆ ทําให้ได้ความรู้แบบกว้างๆ ไม่ค่อย
ตรงประเด็น
3. วิทยากรควรมีความเป็นกลางทางการเมือง
4. วิทยากรได้จุดประเด็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วให้ได้กลับมาคิดใหม่ และทําให้รู้ถึงหลักเหตุ
และผลในหัวข้อมากขึ้น และทําให้เกิดการต่อยอดทางความคิดมากขึ้น
5. ควรนําเสนอให้เกิดความน่าใจมากกว่านี้ เช่น มีคลิปวีดีโอ เพราะความรู้ที่ได้รับอย่าง
เพียงพอ แต่ไม่มคี วามรู้สึกให้ผู้ฟังเกิดความตื่นตัวอยากจะฟัง
6. กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ท่านวิทยากรมีความรู้มาก อยากให้นําผลงานของท่าน ผลักดัน
ให้นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่อไป
7. ควรมีแนวทางการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ประเด็นคําถามบางคําถาม ท่านวิทยากรยัง
ตอบไม่ค่อยกระจ่างชัดในประเด็นที่ตั้งคําถามถาม
8. อยากเห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจน และข้อมูลอ้างอิง
รูปแบบการจัดการเสวนา
1. ควรเพิ่มจํานวนวิทยากรผู้รวมเสวนา เพื่อให้ได้มุมมอง/แง่คิด ที่หลากหลาย
2. อยากให้ เ ชิ ญ วิ ท ยากร ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี อํ า นาจในการปฏิ รู ป และ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยได้จริง เช่น เชิญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์
ครูผู้สอนหลายๆ ระดับ ตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมสัมมนา
และเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน
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3. ควรจะเชิ ญ ชวนเยาวชนในระดั บ มั ธ ยมมาร่ ว มฟั ง การเสวนาด้ ว ย เนื่ อ งจากเยาวชน
เหล่านั้นจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
4. อยากให้มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จํานวนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา
มากกว่านี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และได้รับความรู้หลายด้าน
5. กลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็น ครู อาจารย์ หรือบุคลากรในวงการศึกษา
6. การเสวนาเน้นด้านการศึกษามากเกินไป
7. จัดเวทีเสวนาโดยจัดให้มีนักศึกษาเข้าร่วมพูดคุย หรือร่วมเป็นพิธีกร
8. ให้เสนอเรื่องในการเสวนาไปยังระดับผู้บริหารประเทศ เพื่อมองเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้
9. ควรให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหารต่างๆ เข้าร่วมฟังการเสวนา เพื่อจะได้เอาแนวคิด
ไปใช้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ต่อการจัดการเสวนา)
1. ควรมีการสรุปผลการเสวนาเสนอต่อหน่วยงานรัฐบาล
2. ควรจะนํ า ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดในการเสวนา หรื อ การเสวนาลั ก ษณะนี้ ไ ปจั ด ให้ กั บ สภา
คณะรัฐมนตรี สส. สว.
3. เวทีเสวนาค่อนข้างว่างเกินไป น่าจะมีพิธีกรหลักในการซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อให้ได้
ความรู้มากกว่านี้
4. ควรมีการจัดเสวนาบ่อยๆ
5. ควรขยายเวลาสําหรับการสอบถาม เพื่อให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้ฟังและวิทยากรมาก
ยิ่งขึ้น
6. ควรมีการแนะนําแนวทางในการเตรียมตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนะนําถึง
วิธีปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง
7. เรื่องที่เสวนาเป็นเรื่องที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และความรู้ที่ได้รับสามารถ
นํ า มาต่ อ ยอดในการทํ า ปั ญ หาพิ เ ศษ หรื อ งานวิ จั ย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ มี
ประเด็นปัญหาที่ควรเข้าไปทําการวิจัยแก้ปัญหา บางหัวข้อควรให้บุคลากรการศึกษาและ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาในด้านการศึกษาเข้ามารับรู้รับทราบ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด
ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการโต้วาที
1. ทีมโต้วาทีมีน้อยเกินไป
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รูปแบบการจัดโครงการ
1. ควรจัดในรูปแบบของนิทรรศการ ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ และสามารถนําไปประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
2. อยากให้โครงการมีความหลากหลาย
3. อยากให้มีเครือข่าย/หน่วยงาน ที่มาร่วมจัดหรือเข้าร่วมการอบรมมากขึ้น
4. อยากให้มีหน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้มาเข้าร่วม เพื่อช่วยกันพัฒนา
5. อยากให้เพิ่มเวลาของการจัดโครงการ
6. ควรจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแสดงความ
คิดเห็น เป็นวงกว้าง
7. ควรมีตัวอย่างการกล่าวทักทายเบื้องต้นของแต่ละชาติสมาชิก เพื่อเป็นพื้นฐานในการทักทาย
กันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการจําลองลักษณะเด่นของแต่ละประเทศใน AEC
9. คิดว่าควรจัดเป็นนิทรรศการเป็นจุดๆ และมีกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วม และธีมความรู้จาก
จุดต่างๆ จากวิทยาการ
ข้อเสนอแนะด้านสถานที่
1. สถานที่บริเวณหน้าห้องเสวนาคับแคบ
2. ควรจัดให้มีการเข้าออกห้องประชุมในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น หรือมีฉากบังตรงประตู เพื่อ
ไม่ให้ระหว่างการบรรยายผู้ฟังจะได้ไม่เสียสมาธิ
3. ค่อนข้างร้อน / บางช่วงแอร์ไม่เย็นรู้สึกอึดอัด
4. บรรยากาศดีเยี่ยม ห้องประชุมสะอาดใหญ่
ภาพรวม
5. กิจกรรมนี้ดีมาก /ดีเยี่ยม
6. ให้ความรู้ดีมาก
7. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน
อื่นๆ
1. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันได้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก น่าจะมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไป
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2. น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้อื่นที่สนใจเข้าร่วม เพราะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศ)
3. เพิ่มความหลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีหลายๆ สาขาวิชาชีพ หรือหลายๆ หน่วยงาน
เพื่อทราบถึงมุมมอง
4. ควรมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมมากกว่านี้
5. ควรเพิ่มระยะเวลาในการกิจกรรมให้มากขึ้น
6. น่าจะมีป้ายโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน วางตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนสําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าฟังบรรยาย
7. ของว่างควรเยอะกว่านี้ และเปลี่ยนจากนมเปรี้ยวเป็นกาแฟ
8. กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน เป็นกิจกรรที่ดี เป็นการทํา
ให้เ ราเกิด ความตื่น ตั ว เตรี ย มพร้ อมกั บ สิ่ง ที่ จะเกิ ดขึ้ นกั บ การเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซีย นใน
อนาคต

