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  ก 

คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา” เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการนําเครื่องมือการบริหาร
จัดการแนวใหม่ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) มาใช้ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยได้ดําเนินการตามแนวคิดและ
หลักเกณฑ์ของการจัดการกระบวนการที่กําหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน 
ดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการอาศัยทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การบริการ
และการอํานวยการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วน
ราชการต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการให้สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์เป็นสําคัญ  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้วิเคราะห์กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุนและนํามาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 
2554 และต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและวิ เคราะห์กระบวนการพร้อมกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานจํานวน 8 
กระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการที่สร้างคุณค่า 4 กระบวนการ คือ กระบวนการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ  กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา และกระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และ
กระบวนการสนับสนุน  4 กระบวนการ  คือ  กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ  
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการและการติดตามและประเมินผล และกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา” ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 
คือ กระบวนการให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายของสํานักกฎหมาย และ
กระบวนการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ ซึ่งทั้งสองกระบวนการย่อยนี้ได้แสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ และการควบคุมการดําเนินงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนข้อมูลแก่สมาชิกวุฒิสภาสามารถดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อีกทั้งตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

คณะผู้จัดทํามีความคาดหวังอย่างยิ่ งว่าการนําคู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐาน
กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา” เล่มนี้
ไปใช้จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานในการสนับสนุนข้อมูลแก่สมาชิกวุฒิสภาได้ตามภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อเกิดเป็นรูปธรรมในที่สุด 

 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
มิถุนายน 2555 
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 2 

ส่วนที่ 1  บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความคาดหวังว่าจะเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพันธกิจคือการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ
แก่สาธารณชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการที่องค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่ง
ในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ 

ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการดําเนินงานตามพันธกิจ และบทบาทอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
2. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 

การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล

สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ ของวุฒิสภา 
5. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ด้านงบประมาณ 
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

จากบทบาทหน้าที่ ภารกิจและแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการพัฒนาองค์กร โดยนําเครื่องมือ
การบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร โดยดําเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector 
Management Quality Award : PMQA) ที่จัดทําขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก 11 ประการ (ก.พ.ร., 1551:3) ซึ่ง
มาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลการดําเนินงานที่ดีหลายแห่ง ได้แก่ (1) การนําองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) ความเป็นเลิศที่
มุ่งเน้นผู้รับบริการ (5) การมุ่งเน้นอนาคต (6) ความคล่องตัว (7) การเรียนรู้ขององค์กรแต่ละบุคคล (8) การจัดการเพื่อ
นวัตกรรม (9) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (11) มุมมองในเชิงระบบ 
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ดังนั้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ 7 หมวดด้วยกัน คือ 

หมวดที่ 1  การนําองค์กร 
หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 3  การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที่ 4  การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวดที่ 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 6  การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7  ผลลัพธ์การดําเนินการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการนําเครื่องมือการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เพื่อการพัฒนา
องค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยในปีแรกของการดําเนินการนั้น สํานักงานฯ ได้จัดทําคําอธิบายคําถามในลักษณะ
สําคัญขององค์กร โดยอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานขององค์กร ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร ความ
ท้าทายขององค์กรต่อสภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ต่อมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้
มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแผนพัฒนาองค์กรประจําปี 
พ.ศ. 2553-2554 และต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2555 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ตามกระบวนการในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ซึ่งจําแนกเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ เป้าหมายและนําไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นลําดับ 

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการ
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหนึ่งในผลผลิตของการดําเนินการตาม
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย  
2. การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 

ทั้งนี้ ในทุกกระบวนการย่อยจะแสดงรายละเอียดการดําเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ดําเนินการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อสื่อสารให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ําและ
ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จนสามารถบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา และทําให้การดําเนินการตามภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสามารถตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 ความสําคัญของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

วุฒิสภาเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันนิติบัญญัติของชาติควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นกลไกสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาที่มาจากผู้แทนปวงชน 
ชาวไทย ทั้งจากการเลือกตั้งและการสรรหา ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ฉบับ 
พุทธศักราช 2550 นั้น ได้กําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจหน้าที่สําคัญ 4 ประการ กล่าวคือ อํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย อํานาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน อํานาจหน้าที่ในการเลือก
และการให้ความเห็นชอบบุคคลข้ึนดํารงตําแหน่งสําคัญต่าง ๆ และอํานาจหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง นอกอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว วุฒิสภายังมีบทบาทสําคัญอื่น ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบทบาทด้านต่างประเทศในการเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับรัฐสภาของต่างประเทศ อีกด้วย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรสนับสนุนงานการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
โดยมีภารกิจและกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและธุรการของ
วุฒิสภา การสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา อีกทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ตอบสนองให้การดําเนินงานตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทํา
ขั้นตอนและแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เก่ียวกับการ
สนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ขึ้น ได้แก่

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย ซึ่งนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองพันธกิจ และการให้บริการต่อสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการวุฒิสภา โดยกระบวนการดังกล่าว 
มีแนวคิดที่จะทําให้สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องชัดเจนในการรับบริการ
ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนการสร้าง
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกวุฒิสภาและผู้รับบริการต่อไป 

นอกจากนี้ การจัดทําบทความวิชาการก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณา ศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและบุคคล 
ในวงงานนิติบัญญัติในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเกี่ยวพันถึงประโยชน์ของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีการดําเนินการตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการตามหลักสากล  
เพื่อสนองตอบต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการส่งเสริมและพัฒนา 
การดําเนินงานทางวิชาการ อันจะมีส่วนทําให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการรวบรวมขึ้นตามหลักวิชาการ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจและ 
ใช้ประโยชน์เพื่อการพิจารณาศึกษาต่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดทําคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 

การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา  
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการ

สนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 
1.4  ขอบเขต 

ขอบเขตการดําเนินการตามกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา มีดังนี้ 

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย มีเนื้อหาและลักษณะการดําเนินงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 5 วิธีการ ดังนี้ 

(ก) การให้บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับ
กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

(ข) การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 

(ค) การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคําแปรญัตติ และการร่างกระทู้ถาม 

(ง) การให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ 
การประชุมสภา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 

(จ) การให้บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและ 
พระราชกําหนด หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ มีลักษณะการดําเนินงานและขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1. มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย 
2. มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง

ต่าง ๆ และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
3. มีการวิเคราะห์ในประเด็นหลัก โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมารองรับในการวิเคราะห์ 
4. สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของ

ผู้เขียนอย่างชัดเจนและเที่ยงตรง 
5. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอ้างอิงอย่าง

เป็นระบบ ถูกต้องตามแบบแผน 
6. มีการเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลเนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นระบบ 
7. ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสมมีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบตาม

ความจําเป็น เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน 
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1.5 ข้อกําหนดที่สําคัญ 
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน 

ของสมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการโดยการนําข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบใช้ 
ในการจัดทํา ดังนี้ 

 

ชื่อกระบวนการ ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัดของขอ้กําหนดที่สําคัญ 

กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาการ
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
1. การให้บริการทางกฎหมายของ
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
 
2. การจัดทําบทความวิชาการ 

 
 
 
1.ผู้ รับบริการได้ รับความสะดวก 
ถูกต้องจากการให้บริการทางกฎหมาย
ของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
2. การจัดทําบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการมีความถูกต้อง และมีข้อมูลที่
ชัดเจนสามารถนําไปประกอบการ
พิจารณาหรือศึกษาต่อไปได้ 

 
 
 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ 
และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ 
มีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการข้อมูลทางวิชาการด้าน
กฎหมายและการสนับสนุน
เอกสารบทความทางวิชาการ  

 
1.6  คําจํากัดความ 

“การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย” หมายถึง  
1. การให้บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับ

กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา  
2. การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ 

ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
3. การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของ

สมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคําแปรญัตติ และการร่างกระทู้ถาม 
4. การให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ 

การประชุมสภา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 
5. การให้บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ 

ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและ 
พระราชกําหนด หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

“ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย” หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของสํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสําหรับสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ โดยเฉพาะ
การให้บริการในด้านการให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย การให้บริการ
ค้นคว้าและการจัดทําข้อมูลเพื่อให้บริการทางกฎหมาย ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
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แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยมีสถานที่
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารรัฐสภา 2 

“การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ” หมายถึง ภารกิจ หน้าที่การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

“บทความวิชาการ” หมายถึง เอกสารของสํานักวิชาการซึ่งมีการเรียบเรียงขึ้นจากผลงานทางวิชาการ
ของตนเองหรือของผู้อื่นในลักษณะที่ เป็นการวิเคราะห์ สรุปผล หรือวิจารณ์ หรือเป็นบทความที่เสนอ
แนวความคิดจากพื้นฐานทางวิชาการด้านนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็น 
ด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเกี่ยวพันถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ 

“การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ” หมายถึง การจัดทําบทความที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย 
2. มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง

ต่าง ๆ และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
3. มีการวิเคราะห์ในประเด็นหลัก โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมารองรับในการวิเคราะห์ 
4. สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของ

ผู้เขียนอย่างชัดเจนและเที่ยงตรง 
5. มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอ้างอิงอย่างเป็น

ระบบ ถูกต้องตามแบบแผน 
6. มีการเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลเนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นระบบ 
7. ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสมมีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบตามความจําเป็น 

เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน 
 
1.7  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การดําเนินการกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภา มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
(ก) การให้บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับ

กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

นิติกร สํานักกฎหมาย 1. ให้บริการคําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและ
ระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 
2. ศึกษาค้นคว้า ปรึกษาหารือ หาข้อมูล/กฎหมาย และจัดทําบันทึกเสนอ 
3. แจ้งและจัดส่งหนังสือข้อมูลการให้บริการ 
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หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อนิติกรจะได้แจ้งและจัดส่งหนังสือ  
ข้อมูลหรือเอกสารตอบข้อหารือทางกฎหมายต่อไป 

 
(ข) การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด  

กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

นิติกร สํานักกฎหมาย 1. ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท 
2. สืบค้นเอกสารข้อมูล/กฎหมาย ปรึกษาหารือหรือสอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งรับผิดชอบข้อมูลเพื่อ
ให้บริการ 
3. แจ้งและจัดส่งหนังสือการให้ข้อมูลทางกฎหมาย 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อนิติกรจะได้แจ้งและจัดส่งหนังสือเอกสาร
ข้อมูลทางกฎหมายต่อไป 

 
(ค) การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการ

ของสมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคําแปรญัตติ และการร่างกระทู้ถาม 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

นิติกร สํานักกฎหมาย 1. ให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตาม
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบภารกิจโดยตรง (สํานักการประชุม ในกรณีที่ 
มาประจํา ณ หน่วยประสานงานราชการ) เพื ่อให้ดําเนินการร่างญัตติ 
ร่างคําแปรญัตติ หรือร่างกระทู้ถาม 
3. หาข้อมูล/กฎหมาย แล้วดําเนินการร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรือร่าง
กระทู้ถาม และจัดทําบันทึกเสนอ 
4. แจ้งและจัดส่งเอกสารร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรือร่างกระทู้ถาม 
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หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
สํานักบริหารงานกลาง 

ลงทะเบียนรับญัตติ คําแปรญัตติ หรือกระทู้ถาม เพื่อนิติกรจะได้แจ้งและ
จัดส่งสําเนาหนังสือญัตติ แปรญัตติ หรือกระทู้ถามต่อไป 

 
(ง) การให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ 

การประชุมสภา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

นิติกร สํานักกฎหมาย 1. ให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 
2. สืบค้นเอกสารข้อมูล/กฎหมายหรือประสานขอข้อมูลเพื่อให้บริการ 
3. ในกรณีขอเอกสารหรือข้อมูลเป็นปริมาณมากหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ 
เป็นกรณีพิเศษต้องจัดทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
4. แจ้งและจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลทางกฎหมาย 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อนิติกรจะได้แจ้งและจัดส่งหนังสือเอกสาร
หรือข้อมูลทางกฎหมายต่อไป 

 
(จ) การให้บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ 

ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและ 
พระราชกําหนด หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 
นิติกร สํานักกฎหมาย 1. ให้บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ

งานด้านนิติบัญญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
2. ในกรณีขอเอกสารหรือข้อมูลสําคัญจากหน่วยงานภายนอกต้องจัดทํา
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
3. แจ้งและจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อมูลทางกฎหมาย 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และลงทะเบียนหนังสือรับ เพื่อนิติกรจะได้แจ้ง
และจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลทางกฎหมายต่อไป 
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2. การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

บุคลากรของสํานักวิชาการ 1. ร่วมกันกําหนดหัวข้อ/ชื่อเรื่องของบทความวิชาการ 
2. เขียนบทความวิชาการ 
3. เผยแพร่บทความวิชาการ 

ผู้บังคับบัญชา  
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ 
ผู้อํานวยการสํานัก) 

1. พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในหนังสือ 
2. ให้ความเห็น คําแนะนํา ในการจัดทําบทความวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สํานักวิชาการ 

อํานวยความสะดวกในการออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และลงทะเบียน
หนังสือรับ เพื่อการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 

1.8 คําอธิบายสัญลักษณ์  

สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ดังคําอธิบาย ดังนี้  

 

สัญลักษณ์ คําอธิบาย 

 
จุดเริ่มต้น หรือ จุดสิ้นสิ้นสดุของกระบวนการ 

 
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นการตัดสินใจ 

 
ฐานข้อมูล 

 
เอกสาร/รายงาน 
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สัญลักษณ์ คําอธิบาย 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 

 
จุดต่อเนื่องทีอ่ยู่คนละหน้ากัน 

 
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 
ทิศทางการนําเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล        
ที่อาจเกิดขึ้น 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ส่วนที่ 2 
ผังกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา 

การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12



 

 

13

1 การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 

พิจารณาดําเนินการและ
ให้บริการได้ทันที 

รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณา
ดําเนินการและให้บริการ 

ศึกษา ค้นคว้า และ
ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา 

2 

ประเมินมาตรฐานบทความวิชาการ 

จัดทําร่างบทความวิชาการ 

สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการได้รับการสนับสนุนข้อมลูสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน 

กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

2.1 ผังกระบวนการ (Work Flow) การสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
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2.2 ผังกระบวนการย่อยการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 
  การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยการออกแบบ :มีการนํา
เทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์บริการ 

สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการ 
เข้ารับบริการ 

พิจารณาดําเนินการและให้บริการ 
ข้อมูลทางด้านกฎหมายได้ทันที 

รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาดําเนินการและให้บริการ 
ข้อมูลทางด้านกฎหมายต่อไป 

เสนอความเห็น ตอบข้อหารือ ให้ข้อมูล  
หรือจัดส่งเอกสารทางวิชาการทางด้านกฎหมาย 

แจ้งและจัดส่งความเห็น ข้อหารือ  
หรือเอกสารข้อมูลทางด้านกฎหมาย 

สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการได้รับ
ข้อมูลทางด้านกฎหมาย 

ศึกษา ค้นคว้า และปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ปัจจัยการออกแบบ : มีการนาํ
เทคโนโลยีมาประกอบการให้บริการ
ด้านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส ์

ปัจจัยการออกแบบ : ด้าน
ประสิทธิภาพการสืบค้น
ข้อมูลที่รวดเรว็ 

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 

(ก) บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 
(ข) บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
(ค) บริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
(ง) บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา เอกสารประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 
(จ) บริการติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ท้ังภายในและภายนอกสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปัจจัยการออกแบบ : ด้าน
ประสิทธิภาพการสืบค้น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
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การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

เค้าโครงบทความวิชาการ  

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

(ร่าง)บทความวิชาการ 

ประเมินตามหลักเกณฑ์สําหรับ
พิจารณามาตรฐานบทความวิชาการ 

ผลิตในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 

แก้ไข (ถ้ามี) 
บทความวิชาการ 

มีการนําปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการ 
ออกแบบกระบวนการ 

นําปัจจัยประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลมา
กําหนดในการออกแบบกระบวนการ 

มีการนําขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากําหนดเป็นมาตรฐาน 

ประเมินผลความพึงพอใจ 

 



 

2.3 ผังแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
(ก) การให้บริการคําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

(ก) กระบวนการให้บริการคาํปรึกษา แนะนํา และตอบขอ้หารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนติิบัญญัติของรัฐสภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้บังคับบญัชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒสิภา/กรรมาธิการ) 

- -    
 

- -   

  

1-5 
ชั่วโมง 

1   

  

    
 

 

ขอคําปรกึษา  
ขอคําแนะนํา   

หรือหารือทางกฎหมาย 

1 

ได้รับคําปรึกษา  
คําแนะนํา   

หรือข้อหารือ 
ทางกฎหมาย 

หาข้อมูล/กฎหมาย 
แล้วให้บริการได้ทันที 

เริ่ม 

1 
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(ก) กระบวนการให้บริการคาํปรึกษา แนะนํา และตอบขอ้หารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนติิบัญญัติของรัฐสภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้บังคับบญัชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒสิภา/กรรมาธิการ) 

    

 

 

1-7 1-2  

  

 

1-2 - 

  

  

  
 

   

ศึกษาค้นคว้า ปรึกษาหารือ 
หาข้อมูล/กฎหมาย  

และจัดทําบันทึกเสนอ 

2 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม

ในหนังสือ 

1 
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(ก) กระบวนการให้บริการคาํปรึกษา แนะนํา และตอบขอ้หารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนติิบัญญัติของรัฐสภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้บังคับบญัชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒสิภา/กรรมาธิการ) 

  
 

   

15 
นาที 

1 

 

   

1 1 

   

 

- -   

 

 ได้รับเอกสารตอบ 
ข้อหารือทางกฎหมาย 

แจ้งและจัดส่งหนังสือข้อมูล 
การให้บริการ 

ออกเลข
ทะเบียนหนังสือ

2 
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(ข) การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ    

 (ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 

วัน 
จํานวน 
คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ผู้บังคับบญัชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสาํนัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

- -     
 

- -    

  

1-5 
ชั่วโมง 

1-2   

   

     
 

 

ตอบข้อสงสัย 
สืบค้นเอกสารข้อมูล/

กฎหมาย 
หรือสอบถามขอ้มูล 
แล้วให้บริการได้ทันท ี

1 

ได้รับคําตอบ 
หรือข้อมูล 

ทางกฎหมาย 

ขอข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

 

เริ่ม 
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 (ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 

วัน 
จํานวน ผู้บังคับบญัชา 

(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  
ผู้อํานวยการสาํนัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

     
 

 

3-5 1-2  

 

 

 

 

1-2 - 

  

   

  

 

    
2 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิจารณาเห็นชอบ 

และลงนามในหนังสือ 

ศึกษาค้นคว้า 
ปรึกษาหารือ 

หาข้อมูล/กฎหมาย 
และจัดทําบันทึก

1 
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 (ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 

วัน 
จํานวน ผู้บังคับบญัชา 

(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน,  
ผู้อํานวยการสาํนัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

คน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

  

 

    

15 
นาที 

1 

 

    

1 1 

 

  

  

      

 

แจ้งและจัดส่งหนังสือ 
การให้ข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

 

ออกทะเบียน
หนังสือส่ง 

2 

ได้รับเอกสาร 
ข้อมูลทางกฎหมาย 
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(ค) การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคําแปรญัตติ                
การร่างกระทู้ถาม  

 (ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน 

สํานักบริหารงานกลาง 
 (กลุ่มงานบรหิาร

ทั่วไป) 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 

สํานักการประชุม 
(กรณีมาประจาํ ณ หน่วย
ประสานงานราชการ) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

- -     
 

- -    

  

30 
นาที 

1   

   

     
 

 

ใช้บริการเกี่ยวกับญัตติ 
คําแปรญัตติ  
หรือกระทู้ถาม 

ประสานงาน 
ผู้รับผิดชอบภารกิจ

โดยตรง 

1 

ดําเนินการร่างญัตติ
ร่างคําแปรญัตติ หรือ

ร่างกระทู้ถาม 

ได้รับบริการ
ประสานงาน 

 

เริ่ม 
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 (ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน 

สํานักบริหารงานกลาง 
 (กลุ่มงานบรหิาร

ทั่วไป) 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 

สํานักการประชุม 
(กรณีมาประจาํ ณ หน่วย
ประสานงานราชการ) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

     
 

 

1-2 1  

 

 

 

 

1-2 -  

 

   

   

 

 

 

 
2 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิจารณาเห็นชอบ  

และลงนามในหนังสือ 

ดําเนินการร่างญัตติ 
ร่างคําแปรญัตติ  

หรือร่างกระทู้ถาม 
และจัดทําบันทึกเสนอ 

1 
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 (ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน 

สํานักบริหารงานกลาง 
 (กลุ่มงานบรหิาร

ทั่วไป) 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 

สํานักการประชุม 
(กรณีมาประจาํ ณ หน่วย
ประสานงานราชการ) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ) 

     
 

 

1-2 1    

  

15 
นาที 

1 

 

  

  

แจ้งและจัดส่งเอกสาร 
ร่างญัตติ  

ร่างคําแปรญัตติหรือ 
ร่างกระทู้ถาม 

เห็นชอบด้วย 
กับร่างญัตติ  

ร่างคําแปรญัตติ 
หรือร่างกระทู้ถาม 

ลงทะเบียนรับญัตติ 
คําแปรญัตติ หรือ

กระทู้ถาม 

ดําเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

สําเนาหนังสือ
ญัตติ แปรญัตติ  
หรือกระทู้ถาม 

2 
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(ง) การให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี                   
ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 

(ง) การใหบ้รกิารเอกสารและข้อมลูทางวชิาการดา้นกฎหมาย 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสํานัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ/ประชาชน) 

- -     
 

- -    

  

3-5 
ชั่วโมง 

1-2   

   

     
 

 

ขอเอกสารหรือ 
ข้อมูลทางกฎหมาย 

สืบค้นเอกสารข้อมูล/
กฎหมาย หรือประสาน
ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แล้วให้บริการได้ทันที 

 

1 

จัดส่งเอกสาร/
ข้อมูล 

ได้รับเอกสาร 
หรือข้อมูล 

ทางกฎหมาย 

เริ่ม 
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(ง) การใหบ้รกิารเอกสารและข้อมลูทางวชิาการดา้นกฎหมาย 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสํานัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ/ประชาชน) 

     

 

 

1-2 1-2  

 

 

 

 

1-2 - 

  

   

  
 

    2 

พิจารณาเห็นชอบ  
และลงนามในหนังสือ 

 

ในกรณีขอเอกสารหรือ
ข้อมูลเป็นปริมาณมาก
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ 
อื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ 
ต้องจัดทําบันทึกเสนอ

เพื่อพิจารณา 

1 
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(ง) การใหบ้รกิารเอกสารและข้อมลูทางวชิาการดา้นกฎหมาย 

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,  

ผู้อํานวยการสํานัก) 

หน่วยงานภายใน 
(ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล) 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒสิภา/
กรรมาธิการ/ประชาชน) 

  

 

    

15 
นาที 

1 

 

    

1-2 1-2 

 

  

  

- -     

 

ได้รับเอกสารหรือ
ข้อมูลทางกฎหมาย  

แจ้งและจัดส่งเอกสาร 
หรือ 

ข้อมูลทางกฎหมาย 
 

ออกเลขทะเบียน
หนังสือส่ง 

2 
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(จ) การให้บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        
อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ) 

- -      
 

- -     

  

30-45 
นาที 

1    

   

      

 

 
1 

ติดต่อประสานงาน 
แล้วให้บริการ 

ได้ทันที 

ให้ข้อมูล รับทราบข้อมูล 

ขอรับบริการ 

เริ่ม 
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(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ) 

 

      
 

 

1-3 1   

 

 

  

1-2 1  

 

  

 

 

   

 

    2 

ในกรณีขอเอกสาร 
หรือข้อมูลสําคญั 
จากหน่วยงาน

ภายนอก 
ต้องจัดทําบันทึกเสนอ 

แจ้งและจัดส่ง
เอกสารหรือให้

ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ
งานด้านนิติบัญญัติ 

ให้ข้อมูล/
เอกสาร รับทราบข้อมูล 

 

1 
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(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ) 

 

   
 

    

1-2 - 

  

    

15 
นาที 

1 

 

 

 

   

  

 

     

ได้รับหนังสือ  
และดําเนินการ 

ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

3 

ออกเลขทะเบียน
หนังสือส่ง 

และจัดส่งหนังสือ 

พิจารณาเห็นชอบ  
และลงนาม 
ในหนังสือ 

2 

  
30



 

(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ  

หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
จํานวน
วัน 

จํานวน
คน กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสํานัก) 
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน นิติกร 

ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ) 

 

  

 

     

15 
นาที 

1 

 

     

1 1 

 

   

  

- -      

 

แจ้งและจัดส่ง
เอกสาร หรือ      
ให้ข้อมูลสําคัญ 

ที่ได้รับ 

ได้รับเอกสาร
ข้อมูล 

ทางกฎหมาย 

ลงทะเบียน
หนังสือรับ 

3 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

การจัดทําบทความวิชาการ 

หน่วยงาน 

จํานวนวัน จํานวนคน วิทยากร,นิติกรสํานัก
วิชาการ 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
สํานักบริหารงานกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักการพิมพ์ 

สมาชิกวุฒิสภา/
คณะกรรมาธิการ/

ผู้รับบริการ 

7 - 

 

 

 

   

- - 

   

   

30 1 

   

   

   
  

   1 

 
เขียนตามโครงร่าง 

พิจารณา 

 

กําหนดหัวข้อและ
โครงร่าง 

2 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

หน่วยงาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักการพิมพ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/
คณะกรรมาธิการ/

ผู้รับบริการ 

วิทยากร,นิติกรสํานัก
วิชาการ 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
สํานักบริหารงานกลาง

จํานวนวัน จํานวนคน 
 

   
  

   

- -  

   

  

15 - 

 

 

  

  

5 1 

 

 

 

   

    
 

 
 

 

พิจารณา 

ประเมินตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา 

เขียนปรับปรุง  
(ถ้ามี) 

2 

1 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

หน่วยงาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักการพิมพ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/
คณะกรรมาธิการ/

ผู้รับบริการ 

วิทยากร,นิติกรสํานัก
วิชาการ 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
สํานักบริหารงานกลาง

จํานวนวัน จํานวนคน 
 

    
 

 
 

 

3 -   

 

 

 

 

- -  

 

   

- -   

 

  

 

    
 

  
 

 

จัดพิมพ์ 

 

ดําเนินการเผยแพร่บทความวิชาการ 

2 

2 

บทความวิชาการ 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

หน่วยงาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักการพิมพ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/
คณะกรรมาธิการ/

ผู้รับบริการ 

วิทยากร,นิติกรสํานัก
วิชาการ 

ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้บังคับบญัชากลุ่มงาน, 

ผู้อํานวยการสาํนัก) 
สํานักบริหารงานกลาง

จํานวนวัน จํานวนคน 
 

    
 

  
 

- -  

  

   

2 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ 

และการติดตามประเมินผล 
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3.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการย่อย : การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
(ก) การให้บรกิารคําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา    

(ก) การให้บรกิารคําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

1 สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 
ขอคําปรึกษา  
ขอคําแนะนํา 

หรือหารือทางกฎหมาย 

- คําปรึกษา หรอืข้อหารือเป็นเรื่อง 
ทางกฎหมายหรือระบบงานเกี่ยวกับ
กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา  
ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการผู้มาใช้บริการ 

- - สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ
กรรมาธิการ 

- - 

2 หาข้อมูล/กฎหมาย 
แล้วให้บริการได้ทันที 

1-5 
ชั่วโมง 

นิติกรสามารถให้ข้อมูลได้ทันที หรือ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลหรอืกฎหมาย
ก่อน แล้วจึงใหค้ําปรึกษา คําแนะนํา 
หรือตอบข้อหารือแก่ผู้ใช้บรกิาร 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องชัดเจน และ
ผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

นิติกร - - ระบบฐานข้อมูล 
ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 - แบบฟอร์ม 
การใช้บริการฯ 

3 ศึกษาค้นคว้า 
ปรึกษาหารือ 

หาข้อมูล/กฎหมาย 
และจัดทําบันทึกเสนอ 

1-7 ในกรณีที่การให้คําปรึกษา แนะนํา 
เสนอความเห็น หรือตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ จําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษา เนื่องจากไม่
แน่ใจ ต้องร่วมกันเป็นทีม ไมค่วรตอบ 
หรือต้องมีการปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาเสียก่อนนั้น 

มีความสะดวก ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และ
ผู้รับบริการได้รับ 
ความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
 - ระบบฐานข้อมูล 
ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 - ตําราทาง
กฎหมาย 

1 
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(ก) การให้บรกิารคําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

นิติกรควรหลีกเลี่ยงที่จะทํางานคนเดียว
และไม่ควรตอบในทันทีจนกว่าจะได้
ศึกษาค้นคว้าจนแน่ใจ 

 - บันทึกนําส่งข้อมูล
ทางกฎหมาย 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิจารณาเห็นชอบ 

และลงนามในหนังสือ 

1-2 เพื่อความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
จึงควรมีการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล 
อีกชั้นหนึ่ง 

มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  
และเอกสารขอ้มูล 
มีเลขทีล่งทะเบียน 

- นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - บันทึกนําส่งข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

5 ออกเลขทะเบียน 
หนังสือส่ง 

15 
นาที 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สํานักกฎหมาย ลงทะเบียนเพื่อ
ออกเลขหนังสือนําส่งเอกสารข้อมูล
ทางกฎหมาย 

เอกสารข้อมูลมีเลขที ่
ลงทะเบียนส่ง 

- กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป   
สํานักกฎหมาย 

- ทะเบียนหนังสือ
ส่งออกของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 

6 แจ้งและจัดส่งหนังสือ
ข้อมูลการให้บริการ 

1 เมื่อเอกสารข้อมูลได้รับความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้ว นิติกรผู้รับผิดชอบ
ต้องแจ้งความคืบหน้าพร้อมกับจัดส่ง
ข้อมูลใหแ้ก่ผูใ้ช้บริการตามวิธีการที่ 
ตกลงกัน ซึ่งสว่นใหญ่ผูใ้ช้บริการจะ 
มารับเอกสารด้วยตนเอง 

ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาที่สมาชิก
วุฒิสภาหรือกรรมาธิการ
ต้องการ 

- นิติกร - ข้อมูลหรือเอกสาร
ตอบข้อหารือ 
ทางกฎหมาย 

      
 
 
 

 



 

(ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบยีบต่าง ๆ    

(ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบยีบต่าง ๆ 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

1 สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 

ขอข้อมูลทางกฎหมาย 

- สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ
สามารถใช้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทาง
กฎหมายได้ทุกประเภท ตามความ
ต้องการ เช่น พระราชบัญญัติ  
พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ 

- - สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ
กรรมาธิการ 

- - 

2 สืบค้นเอกสารข้อมูล/
กฎหมาย 

หรือสอบถามขอ้มูล 
แล้วให้บริการได้ทันที 

1-5  
ชั่วโมง 

นิติกรสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลจาก 
สารบัญกฎหมายไทย และฐานข้อมูล
ทางวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจน
ตํารากฎหมายที่จําเป็นอื่น ๆ สําหรับ
ใช้ประจําศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายแล้ว
ให้บริการได้ทนัที แต่ในกรณทีี่ม ี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
อื่น ๆ ซึ่งรับผิดชอบข้อมูล 
นิติกรต้องติดต่อประสานงานเพื่อขอ
ข้อมูลต่าง ๆ แล้วจึงให้บริการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องชัดเจน และ
ผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

- นิติกร 
- หน่วยงาน
ภายในที่
รับผิดชอบ
ข้อมูล 

- - สารบัญกฎหมาย
ไทย 
 - ระบบฐานข้อมูล 
ทางวิชาการด้าน
กฎหมาย 
 - ตําราทาง
กฎหมาย 
 - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
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(ข) การให้บรกิารค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบยีบต่าง ๆ 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

3 ศึกษาค้นคว้า 
ปรึกษาหารือ 

หาข้อมูล/กฎหมาย  
และจัดทําบันทึกเสนอ 

3-5 ในกรณีที่ข้อมลูทางกฎหมายนั้นไม่
สามารถสืบค้นได้ในทันที แต่เป็นข้อมูล
ที่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
รวบรวม หรือต้องศึกษาเพิ่มเติม  
นิติกรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรบัทราบ
เพื่อมารับข้อมูลในภายหลัง 
แล้วจึงดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

มีความสะดวก ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และ
ผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
 - ระบบฐานข้อมูล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ตําราทาง
กฎหมาย 
 - บันทึกนําส่งข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง  
พิจารณาเห็นชอบ 

และลงนามในหนังสือ 

1-2 เพื่อความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
จึงควรมีการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล 
อีกชั้นหนึ่ง 

มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  
และเอกสารขอ้มูล 
มีเลขทีล่งทะเบียน 

- นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - บันทึกนําส่งข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

5 ออกเลขทะเบียน 
หนังสือส่ง 

15 
นาที 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สํานักกฎหมาย ลงทะเบียนเพื่อ
ออกเลขหนังสือนําส่งเอกสารข้อมูล
ทางกฎหมาย 

เอกสารข้อมูลมีเลขที ่
ลงทะเบียนส่ง 

- กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป   
สํานักกฎหมาย 

- ทะเบียนหนังสือ
ส่งออกของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 

6 แจ้งและจัดส่งหนังสือ 
การให้ข้อมูลทาง

กฎหมาย 

1 เมื่อเอกสารข้อมูลได้รับความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้วนิติกรผู้รับผดิชอบต้อง
แจ้งความคืบหน้าพร้อมกับจัดส่งข้อมูล
ให้แก่ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกัน 
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะมารับเอกสาร
ด้วยตนเอง 

ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา 
ที่สมาชิกวุฒิสภา หรือ 
กรรมาธิการต้องการ 

- นิติกร - ข้อมูลหรือเอกสาร 
ตอบข้อหารือ 
ทางกฎหมาย 

 



 

(ค) การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคําแปรญัตติ การร่างกระทู้ 

(ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา อาทิ การรา่งญัตติ การรา่งคาํแปรญัตติ การร่างกระทู้ถาม 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

1 สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 

ใช้บริการเกี่ยวกับญัตติ 
คําแปรญัตติ 

หรือกระทู้ถาม 

- การใช้บริการความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย
ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
อาทิ ร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรือ 
ร่างกระทู้ถามนั้นต้องชอบด้วย
กฎหมาย 

- - สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ
กรรมาธิการ 

- - 

2 ประสานงาน 
ผู้รับผิดชอบภารกิจ

โดยตรง 

30 
นาที 

เนื่องจากหน่วยประสานงานราชการซึ่ง
มีสํานักการประชุมมาให้บริการด้วยนั้น 
มีภารกิจโดยตรงในการดําเนินการ
ให้บริการเกี่ยวกับญัตติ เช่น การร่าง
ญัตติและการรา่งคําแปรญัตติ รวมทั้ง
การร่างกระทู้ถามด้วย ดังนั้น หาก
สมาชิกวุฒิสภามาใช้บริการ นิติกร
สามารถประสานงานเพื่อแจ้งให้สํานัก
การประชุมดําเนินการให้บริการต่าง ๆ 
ดังกล่าวได้ในทันที 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องชัดเจน  
และผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

- นิติกร 
- สํานัก 
การประชุม 

- - แบบฟอร์ม 
การใช้บริการ 

3 ดําเนินการร่างญัตติ 
ร่างคําแปรญัตติ 

หรือร่างกระทู้ถาม 
และจัดทําบันทึกเสนอ 

1 ในกรณีที่นิติกรต้องให้บริการเกี่ยวกับ 
ร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรอื 
กระทู้ถามตามความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภานั้น นิติกรต้องหา

มีความสะดวก ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ตรงตาม
กําหนดเวลาและ
ผู้รับบริการ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
- ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกนําส่งข้อมูล 
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(ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา อาทิ การรา่งญัตติ การรา่งคาํแปรญัตติ การร่างกระทู้ถาม 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

ข้อมูล/กฎหมาย รวมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของร่างญัตติ 
ร่างคําแปรญัตติ หรือร่างกระทู้ถาม
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนญูและ
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากําหนด 
และเมื่อแล้วเสร็จต้องทําบันทึกเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น เพื่อนําส่งเอกสารแก่สมาชิก
วุฒิสภาต่อไป 

ได้รับความพึงพอใจ ทางกฎหมาย 
- บันทึกนําส่ง 
ร่างญัตติ  
ร่างคําแปรญัตติ 
หรือร่างกระทู้ถาม 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง  
พิจารณาเห็นชอบ 

และลงนามในหนังสือ 

1-2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างญัตติ ร่างคําแปรญัตติ หรือ 
ร่างกระทู้ถามตามรัฐธรรมนญูและ
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกต้องและเอกสาร 
มีเลขทีล่งทะเบียน 

- นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - บันทึกนําส่งรา่ง
ญัตติ  
ร่างคําแปรญัตติ 
หรือร่างกระทู้ถาม 

5 แจ้งและจัดส่งเอกสาร 
ร่างญัตติ  

ร่างคําแปรญัตติ 
หรือร่างกระทู้ถาม 

1-2 นิติกรผู้รับผิดชอบต้องแจ้ง 
ความคืบหน้าพร้อมกับจัดส่งข้อมูล
ให้แก่ผู้ใช้บริการภายในเวลาที่กําหนด
ตามวิธีการที่ตกลงกัน 

ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา 
ที่สมาชิกวุฒิสภา หรือ 
กรรมาธิการต้องการ 

- นิติกร - - ร่างญัตติ  
ร่างคําแปรญัตติ 
หรือร่างกระทู้ถาม 

6 ดําเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

15 
นาที 

ในกรณีทีผู่้ใช้บริการมีความประสงค์
ให้จัดส่งญัตติ คําแปรญัตติ หรือ
กระทู้ถาม ต้องติดต่อกับสํานัก
บริหารงานกลาง เพื่อดําเนินการ

ผู้รับบริการ 
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ 
มีความพึงพอใจ 

- นิติกร 
สํานักบรหิาร 
งานกลาง 

- - สําเนาญัตติ  
คําแปรญัตติ 
หรือกระทู้ถาม 
- ทะเบียน 
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(ค) การให้บรกิารความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒสิภา อาทิ การรา่งญัตติ การรา่งคาํแปรญัตติ การร่างกระทู้ถาม 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

ลงทะเบียนรับญัตติ  
คําแปรญัตติหรือกระทู้ถาม 

หนังสือรับของ
สํานักบริหารงาน
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
(ง) กระบวนการให้บริการเอกสารและข้อมลูทางวชิาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจาํปี                

ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ  
(ง)  กระบวนการให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวชิาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคบัการประชุมสภา ร่างพระราชบญัญัติ  

รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจลุนติิ ฯลฯ 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

1 สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 

ขอเอกสารหรือข้อมูล 
ทางกฎหมาย 

- สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ
สามารถใช้บรกิารค้นคว้าข้อมูล 
ทางกฎหมายได้ทุกประเภทตาม 
ความต้องการ เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนด กฎ ข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ 

- - สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ
กรรมาธิการ 

- - 

2 สืบค้นเอกสารข้อมูล/
กฎหมายหรือประสาน 
ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
แล้วให้บริการได้ทันที 

3-5 
ชั่วโมง 

นิติกรสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลหรือ
กฎหมายจากสารบัญกฎหมายไทย 
ฐานข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนตํารา
กฎหมายที่จําเป็นอื่น ๆ ซึ่งมปีระจําไว้ 
ณ ศูนย์บริการข้อมูลฯ แล้วให้บริการ
ได้ทันที แต่ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูล
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในอื่น ๆ ให้ติดต่อประสานงาน
เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ แล้ว
จึงให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
และผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

- นิติกร 
- หน่วยงาน
ภายในที่
รับผิดชอบ
ข้อมูล 

- - สารบัญกฎหมาย
ไทย 
 - ระบบฐานข้อมูล 
ทางวิชาการด้าน
กฎหมาย 
 - ตําราทาง
กฎหมาย 
 - สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
 - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
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(ง)  กระบวนการให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวชิาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคบัการประชุมสภา ร่างพระราชบญัญัติ  
รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจลุนติิ ฯลฯ 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

3 ในกรณีขอเอกสารหรือ
ข้อมูลเป็นปริมาณมาก
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ 
อื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ 
ต้องจัดทําบันทึกเสนอ

เพื่อพิจารณา 

1-2 เนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลทีม่ีอยู่  
ณ ศูนย์บริการข้อมูลฯ มีปริมาณจํากัด 
และบางกรณีต้องมีการปรึกษาหารือ
กับผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเสียก่อน
แล้วจึงดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

มีความสะดวก  
และผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
  - เอกสารหรอื
ข้อมูลทีผู่้ใช้บรกิาร
ต้องการ 
 - บันทึกนําส่ง
เอกสารหรือข้อมูล
ทางวิชาการ 

4 พิจารณาเห็นชอบ 
และลงนามในหนังสือ 

1-2 เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ 
ตามความเหมาะสม 

มีการบันทึกประวัติ 
การใช้บริการและ
รายละเอียดของข้อมูลที่
ต้องการ และการจัดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลมีเลขที่
ลงทะเบียน 

- นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- - บันทึกนําส่งข้อมูล
ทางกฎหมาย 
 - เอกสารหรือ
ข้อมูลทีผู่้ใช้บรกิาร
ต้องการ 

5 ออกเลขทะเบียน 
หนังสือส่ง 

15 
นาที 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สํานักกฎหมาย ลงทะเบียนเพื่อ
ออกเลขหนังสือนําส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 

เอกสารข้อมูลมีเลขที ่
ลงทะเบียนส่ง 

- กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 

- ทะเบียนหนังสือ
ส่งออกของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 
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(ง)  กระบวนการให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวชิาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคบัการประชุมสภา ร่างพระราชบญัญัติ  
รวมกฎหมายประจําปี ตํารากฎหมาย และวารสารจลุนติิ ฯลฯ 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

6 แจ้งและจัดส่งหนังสือ 
การให้ข้อมูลทาง

กฎหมาย 

1-2 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว นิติกรผู้รบัผิดชอบต้องแจ้ง 
ความคืบหน้า หรืออาจต้องดําเนินการ
จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลใหแ้ก่
ผู้ใช้บริการ ตามวิธีการที่ตกลงกัน 

ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา 
ที่สมาชิกวุฒิสภา หรือ 
กรรมาธิการต้องการ 

หนังสือตอบ
ขอบคุณ 

นิติกร - - ข้อมลูหรือเอกสาร
ทางวิชาการ 
ด้านกฎหมาย 
 - หนังสือตอบ
ขอบคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 (จ) การให้บริการติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา                  
อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด หรอืสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   

(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา                  

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

1 สมาชิกวุฒิสภา/
กรรมาธิการ 
ขอรับบริการ 

- สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ
สามารถใช้บรกิารให้ติดต่อประสานงาน
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ  
ทั้งภายในและภายนอก 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- - สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ
กรรมาธิการ 

- - 

2 ติดต่อประสานงาน 
แล้วให้บริการได้ทันที 

30-45 
นาที 

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มาใช้บริการ นติิกรสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในแล้ว
ดําเนินการเพื่อให้บริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติได้ทันที 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องชัดเจน และ
ผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 

- นิติกร 
- หน่วยงาน
ภายใน 

- - แบบฟอร์มการใช้ 
บริการ 
- ข้อมลูที่ต้องการ 

3 แจ้งและจัดส่งเอกสาร 
หรือให้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานด้านนิติบัญญัติ 

1-3 ในกรณีที่ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกได้โดยง่าย และ
หน่วยงานนั้นสามารถให้ข้อมลูหรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ด้านนิติบัญญัติได้ โดยไม่ชักช้า นิติกร 
ก็สามารถแจ้งและจัดส่งเอกสาร หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการได้ภายใน
เวลาที่กําหนด 

มีความสะดวก รวดเร็ว 
ตรงตามกําหนดเวลา 
 และผูร้ับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจ 

มีการประเมินผล 
โดยมีแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

- นิติกร 
- หน่วยงาน
ภายใน 

- - แบบฟอร์มการใช้
บริการ 
 - เอกสารหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
กับงานด้าน 
นิติบัญญัติ 

 

47



 

48

(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา                  

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

4 ในกรณีขอเอกสาร 
หรือข้อมูลสําคญั 

จากหน่วยงานภายนอก 
ต้องจัดทําบันทึกเสนอ 

1-2 ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่
ผู้ใช้บริการต้องการนั้น จําเป็นต้องทํา
เป็นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
นิติกรต้องดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง แลว้ทําบันทึกเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป 

เพื่อความสะดวกและ 
ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

- - นิติกร 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

- บันทึกเสนอเพื่อ
พิจารณา 

5 พิจารณาเห็นชอบ 
และลงนามในหนังสือ 

1-2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสม 

เพื่อความถูกต้อง
เหมาะสม และเอกสาร 
มีเลขทีล่งทะเบียน 

- นิติกร 
ผู้บังคับบัญชา 

- บันทึกเสนอเพื่อ
พิจารณา 

6 ออกเลขทะเบียน 
หนังสือส่ง 

15 
นาที 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สํานักกฎหมาย ลงทะเบียนเพื่อ
ออกเลขหนังสือนําส่งหนังสือเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

เอกสารข้อมูลมีเลขที ่
ลงทะเบียนส่ง 

- กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป   
สํานักกฎหมาย 

- ทะเบียนหนังสือ
ส่งออกของกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 

7 ลงทะเบียนหนังสือรับ 15 
นาที 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สํานักกฎหมาย ลงทะเบียน
หนังสือรับ 

เอกสารข้อมูลมีเลขที ่
ลงทะเบียนรับ 

- กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป   
สํานักกฎหมาย 

- ทะเบียนหนังสือรับ 
ของกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
สํานักกฎหมาย 
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(จ) การให้บรกิารติดต่อประสานงานกับสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา                  

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผู้รับผิดชอบที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 

8 แจ้งและจัดส่งเอกสาร 
หรือให้ข้อมูลสาํคัญ 

ที่ได้รับ 

1 นิติกรผู้รับผิดชอบต้องแจ้ง 
ความคืบหน้าพร้อมกับจัดส่งข้อมูล
ให้แก่ผู้ใช้บริการภายในเวลาที่กําหนด
ตามวิธีการที่ตกลงกัน 

เพื่อความสะดวก 
และผู้รับบริการ 

ได้รับความพึงพอใจ 

- นิติกร - - เอกสารหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
กับงานด้าน 
นิติบัญญัติ 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
กระบวนการย่อย : การจัดทําบทความวิชาการ 

 

การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

1 กําหนดหัวข้อและ
โครงร่าง 

7 วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อบทความ
วิชาการ มี 3 วิธี 
1. การกําหนดร่วมกันโดย
บุคลากรของสํานักวิชาการ 
2. นําประเด็นมาจากการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการ 
3. สํารวจความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา 

บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบ
จัดทําบทความวิชาการได้รับ
ทราบถึงแนวทางการจัดทํา
บทความวิชาการ รวมถึง
มาตรฐานงานการจัดทํา
บทความวิชาการ และ
หลักเกณฑ์สําหรับพิจารณา
มาตรฐานบทความวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบการจัดทํา
บทความวิชาการ
สามารถจัดทําบทความ
วิชาการได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานทาง
วิชาการของการจัดทํา
บทความวิชาการที่ได้
กําหนดไว้ 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ 

- - 

2 ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

- เสนอหัวข้อและโครงร่าง
บทความวิชาการให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อ
เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

หัวข้อและโครงร่างบทความ
วิชาการได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการ 

ได้หัวข้อและโครงร่าง
สําหรับการจัดทํา
บทความวิชาการ 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
การเขียน
บทความ
วิชาการ 

 

- - 

2 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

3 เขียนโครงร่าง 30 เขียนโครงร่างบทความ
วิชาการ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
1.แนวทางการเขียน  
  1.1คํานึงความถูกต้องของ
ข้อมูลและข้อเท็จจริงทาง
ทฤษฎี 
  1.2จัดลําดับเนื้อเรื่อง 
อย่างต่อเนื่องเหมาะกับ 
การให้ความรู้ต่อผู้อ่าน 
  1.3คํานึงถึงความถูกต้อง
ของรูปแบบตามที่กําหนด 
  1.4ตรวจสอบการใช้คํา 
ให้เหมาะสม คําถูกคําผิด
ไม่ให้พบในงานเขียน 
2.องค์ประกอบ 
  2.1บทสรุปผู้บริหาร 
  2.2ชื่อเรื่อง 
  2.3ความนํา 
  2.4เนื้อเรื่อง 
  2.5บทสรุป 

ลักษณะของบทความวิชาการ 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
1.มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหา
สาระทางวิชาการที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทันสมัย 
2.มีการวิเคราะห์ประเด็นตาม
หลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น 
มีการสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ และเสนอความรู้ 
หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
3.มีการวิเคราะห์ในประเด็นหลัก 
โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมา
รองรับในการวิเคราะห์ 
4.สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือ
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือ
แสดงทัศนะทางวิชาการของ
ผู้เขียนอย่างชัดเจนและ
เที่ยงตรง 
5.มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่ง
อ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย 

จัดทําบทวิชาการได้ตาม
องค์ประกอบ 6 ส่วน 
1.บทสรุปผู้บริหาร 
2.ชื่อเรื่อง 
3.ความนํา 
4.เนื้อเรื่อง 
5.บทสรุป 
6.บรรณานุกรม 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
การเขียน
บทความ
วิชาการ  

เอกสารการ
จัดทําโครง
ร่างบทความ

วิชาการ 

- 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

  2.6บรรณานุกรม 
3.วิธีการอ้างอิงและจัดทํา
บรรณานุกรม 
  3.1การอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถ 
  3.2การอ้างอิงแบบนามปี 

ครอบคลุม และมีการอ้างอิง
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตาม
แบบแผน 
6.มีการเรียบเรียงและนําเสนอ
ข้อมูลเนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นระบบ 
7.ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการ
อย่างเหมาะสมมีตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ ประกอบตามความ 
จําเป็น เพื่อให้เข้าใจง่ายและ
ชัดเจน 

4 ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

- เสนอร่างบทความวิชาการให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
เบื้องต้นก่อนนําเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป 

บทความวิชาการได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ 

บทความวิชาการที่ผ่าน
การเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการ 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบการ
เขียนบทความ

วิชาการ 
 
  
 

-  
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

5 ประเมินตาม
หลักเกณฑ์การ

พิจารณา 

15 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มี
ประสบการณ์ในกระบวนการ
นิติบัญญัติจะทําการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์สําหรับ
พิจารณามาตรฐานบทความ
วิชาการ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
การประเมิน คือ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : 
ตรวจสอบรูปแบบตามเกณฑ์
ที่กําหนดและจัดส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อไป 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก : 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
การประเมินผลด้านวิชาการ
ก่อนส่งพิมพ์เผยแพร่ 

การพิจารณาบทความวิชาการ 
เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์สําหรับพิจารณา
มาตรฐานบทความวิชาการ ดังนี้ 
1.เกณฑ์พิจารณาด้านเนื้อหา 
ความถูกต้องทางวิชาการ 
-บทสรุปผู้บริหารมีความ
เหมาะสม และชัดเจน 
-ชื่อเรื่องมีความเหมาะสม 
-เนื้อเรื่องตรงกับหัวข้อที่กําหนด 
-มีความถูกต้อง เหมาะสม จาก
ข้อเท็จจริงทางทฤษฎี 
-มีหลักฐานการอ้างอิงประกอบ 
เช่น สถิติ ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ 
-ข้อมูลที่เสนอมีความน่าเชื่อถือ 
อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สังเกต ทดลอง สอบถาม 
-เนื้อหาที่นําเสนอตรงประเด็น 
ลําดับ ขั้นตอน เชื่อมโยง

มีการดําเนินการตาม
แบบประเมินมาตรฐาน
บทความวิชาการของ
สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิใช้
พิจารณาประเมิน
มาตรฐานบทความ
วิชาการ 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

เอกสาร
หมายเลข 2 

องค์ 
ประกอบ

ของ
บทความ
วิชาการ
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

ต่อเนื่อง 
-มีความสละสลวยมีถ้อยคําที่
เขียนสอดคล้องกัน 
-ข้อมูลทันสมัย อ้างอิงย้อนหลัง
ไม่เกิน ๑๐ ปี 
2.เกณฑ์การพิจารณาด้านภาษา 
รูปแบบการเขียน 
-ภาษามีความชัดเจน ไม่กํากวม 
ฟุ่มเฟือย ประโยคสั้นแต่สื่อ
ความหมายชัดเจน 
-ใช้ศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรคตอนถูกต้อง 
-ภาพประกอบเหมาะสม 
-รูปแบบการเขียนเหมาะสม 
การแบ่งหัวข้อ การจัดลําดับ
เนื้อหา 
3.เกณฑ์การพิจารณาด้านการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูล 
-ใช้การอ้างอิงได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

-การเขียนบรรณานุกรมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

6 เขียนปรับปรุง  
(ถ้ามี) 

5 ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณาแล้ว หากบทความ
วิชาการสมควรมีการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้เขียน
บทความวิชาการจะทําการ
ปรับปรุง แก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็นก็ได้ 

มีการแก้ไข ปรับปรุงบทความ
วิชาการ เป็นไปตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอแนะ 
และปฏิบตัิตามมาตรฐานที่
กําหนด 

ความแตกต่างของ
บทความวิชาการที่ผ่าน
การแก้ไข ปรับปรุงแล้ว
กับบทความวิชาการที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง 

วิทยากร, 
นิติกร 

สํานักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
การเขียน
บทความ
วิชาการ 

-  

7 จัดพิมพ ์ 3 เมื่อจัดทําบทความวิชาการ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงส่งให้
สํานักการพิมพ์เพื่อดําเนินการ
จัดพิมพ์ในรูปแบบที่สํานัก
วิชาการกําหนด 
 
 

ต้นฉบับหรือไฟล์ข้อมูลของ
บทความวิชาการที่ส่งให้สํานกัการ
พิมพ์มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 

มีเอกสารบันทกึการจัดส่ง
ต้นฉบับหรือไฟล์ข้อมูล
บทความวิชาการ เสนอ
สํานักการพิมพ์  

สํานักการพิมพ ์   
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การจัดทําบทความวิชาการ 

ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

8 เผยแพร่ - นําบทความวิชาการเผยแพร่
แก่ผู้รับบริการ สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ หรือ 
บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1. สามารถส่งมอบบทความ
วิชาการ ให้แก่ผู้รับบริการ สมาชิก
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หรือ 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา 
(หัวข้อ/ชื่อเรื่องเหมาะสมหรอื
สอดคล้องกับสถานการณ์) 
2. มีช่องทางการเผยแพร่บทความ
วิชาการที่ผู้รับบริการ สมาชกิ
วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หรือ 
บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สะดวก 

มีเอกสาร/ช่องทางแสดง
การเผยแพร่บทความ
วิชาการ  

กลุ่มงานวิจัย
และข้อมูล 

สํานักวิชาการ/ 
สํานัก

บริหารงาน
กลาง 

  

9 ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 

- การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบทความ
วิชาการ ดําเนินการใน 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านเนื้อหา 
2. ด้านการใช้ประโยชน์ 
3. ด้านรูปเล่ม 

การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อบทความ
วิชาการมีความถูกต้อง เที่ยงตรง 

รายงานผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อ
บทความวิชาการ สํานัก
วิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย
และข้อมูล 

สํานักวิชาการ 

แบบฟอร์ม
ประเมินผล
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ต่อบทความ
วิชาการ 

- 
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ส่วนที่ 4 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารใช้ประกอบการดําเนินงาน 
เอกสารอ้างอิง 
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4.1 แบบฟอรม์ที่ใช้ (Form) / เอกสารบนัทึก (Record) 
 

เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ 

1 แบบฟอร์มการใช้บริการ สํานักกฎหมาย  
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ณ ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมาย 

ศูนย์บริการข้อมูล
ด้านกฎหมาย 

 
 

แบบฟอร์มการใช้บริการ 
สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 
 

วันที่ ................... เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
ชื่อ - นามสกุล ............................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ........................................ 
ที่อยู่ / หน่วยงาน........................................................................................................................................................................... 
ผู้ใช้บริการ 
  สมาชิกวุฒิสภา   กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ   บุคคลในวงงานรัฐสภา  โปรดระบุ.......................................  

 ประชาชนทั่วไป   อื่น ๆ ..................................................................................................................................... 
ประเภทการใช้บริการ 
  ค้นหาข้อมูลด้านกฎหมาย/ทั่วไป       ร่างหนังสือราชการ       ขอเอกสาร  
  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ/งานด้านการร่างกฎหมาย 
   ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ/ข้อบังคับการประชุมสภา/กฎหมายอื่น ๆ     
  ถ่ายเอกสาร/ส่งโทรสาร/พิมพ์เอกสาร .................... แผ่น     อื่น ๆ ............................................................... 
              เรื่อง............................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 

                     ลงชื่อ ..........................................................................  
                   (                                                     ) 
                                                                                                                    ผู้ขอรับบริการ 
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แบบสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับ 
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พึง

พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ
มาก 

  
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
2. การให้คําปรึกษามีความถูกต้องและชัดเจน      
3. การให้บริการเป็นไปตามความประสงค์หรือตรงกับความต้องการ      
4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการให้บริการ      

ข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
... 
 

ขอขอบคณุที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เพ่ือจะได้นําข้อมูลไปดําเนินการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น (คณะทํางานติดตามคุณภาพการให้บรกิารของสํานักกฎหมาย) 

 

เรียน   ผูอ้ํานวยการสํานักกฎหมาย (ผ่านผู้บงัคับบัญชากลุม่งาน .......................................................................) 

 

 

 
 
 
 
 
 

เพื่อโปรด     ทราบ            พิจารณา 

ลงชื่อ .................................................................  
 (                                                 ) 

                              เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ลงชื่อ ..................................................................  
(                                                  ) 

 นิติกรชํานาญการ/นิติกรชํานาญการพิเศษ/นิติกรเชี่ยวชาญ 

 ทราบ 
 ความเห็น/คําสั่ง (ถ้ามี)................................................ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................  
                                   (นายนัฑ   ผาสุข) 
                              ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
              วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ........ 
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เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ 

2 องค์ประกอบของบทความวิชาการ  
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

สํานักวิชาการ สํานักวิชาการ 

 
องค์ประกอบของบทความวิชาการ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
2. ช่ือเรื่อง 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
3. ความนํา 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
4. เนื้อเรื่อง 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
5. บทสรุป 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
6. บรรณานุกรม 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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4.2 เอกสารใช้ประกอบการดําเนินงาน 
4.2.1 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (IT Contingency Plan) ปี พ.ศ. 2554 
4.2.2 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
4.2.3 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจําอาคาร

สุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
4.2.4 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจําอาคาร

รัฐสภา ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
4.3 เอกสารอา้งอิง (Reference Document)  

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2550. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร 

 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2551. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและการพัฒนา

องค์กร. กรุงเทพมหานคร 
 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2. สํานักการ

พิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พิมพ์ครั้งที่ 1 สํานักการพิมพ์ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
 
  อําไพ วรรณสินธุ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1. เอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะที่ปรึกษาในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรบัประกอบการ

พิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะที่ปรึกษาในการจัดทําคู่มือการปฏิบตัิงานมาตรฐานกระบวนการสนบัสนุนข้อมูลสาํหรับ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
            

1.  นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 

2. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ 

คณะที่ปรึกษา 

3. นางนิภาพร ศรีสุวรรณ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

คณะที่ปรึกษา 

4. นางสาวศิริพงษ์  อาศนะเสน 
ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 

คณะที่ปรึกษา 

5. นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 

คณะที่ปรึกษา 

6. นางสาวสุนันทา ทรงจําปา 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

คณะที่ปรึกษา 

7. นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

คณะที่ปรึกษา 

8. นายนัฑ  ผาสุข 
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 

คณะที่ปรึกษา 

9. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะที่ปรึกษา 

10. นางนิรันตสุข เริงรณอาษา 
ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

คณะที่ปรึกษา 

11. นางสาวมาลี  พิลาหอม 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

คณะที่ปรึกษา 

12. นางกอบแก้ว แสงทอง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 

คณะที่ปรึกษา 

13. นายศุภชัย รักษาพล คณะที่ปรึกษา 
14. นางผุสดี ดวงบุบผา คณะที่ปรึกษา 
15. นางสุวรรณา เกิดแก่น คณะที่ปรึกษา 
16. นายประธาน ทิพยกะลิน คณะที่ปรึกษา 
17. นายรพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์ คณะที่ปรึกษา 
18. นางสาวจินดา กองแก้ว คณะที่ปรึกษา 
19. นางสาวชลธิชา มีแสง คณะที่ปรึกษา 
20. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล คณะที่ปรึกษา 



21. นายสุชาติ พื้นทองคํา คณะที่ปรึกษา 
22. นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ คณะที่ปรึกษา 
23. นางสาวจิรพรรณ แกล้วทนงค์ คณะที่ปรึกษา 
24. นางภาวนา ภักฉัตรทัน คณะที่ปรึกษา 
25. นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย คณะที่ปรึกษา 
26. นางมันทนา เอกลัคนารัตน์ คณะที่ปรึกษา 
27. นางสาวเทวินทร์ เกษตระกูล คณะที่ปรึกษา 
28. นายชูชาติ หอมจันทึก คณะที่ปรึกษา 
29. ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร มาฉิม คณะที่ปรึกษา 
30. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล คณะที่ปรึกษา 
31. นายปรเมศวร์ ศรีละมนตรี คณะที่ปรึกษา 
32. นายสมชาย ชัยเชษฐ์ดํารงกุล คณะที่ปรึกษา 
33. นางสาวอารีรัตน์ ศรีลานิล คณะที่ปรึกษา 
34. นายธัชชัย  แก้ววารี คณะที่ปรึกษาและผู้ร่วมจัดทํา 
35. นางสาวทัศนวรรณ  วงศ์ดี คณะที่ปรึกษาและผู้ร่วมจัดทํา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

(๑) 

๑ 

ภาพประกอบ 
กระบวนการให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 

 
 

  
ศูนย์บรกิารข้อมูลด้านกฎหมาย มีสถานที่ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

 
 
การให้บริการค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการ
นิติบัญญัติของรัฐสภา 
 

  
 

   
สมาชิกวุฒิสภาขอค าปรึกษา หรือข้อหารือทางกฎหมายหรือระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ

ของรัฐสภา ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาผู้มาใช้บริการ 

 



 

 

(๒) 

๒ 

การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
 

    
 

   
 

     
 

การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างค าแปรญัตติ การร่างกระทู้ถาม 

  

  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการสามารถใช้บริการ
ค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายได้ทุกประเภทตาม
ความต้องการ ซึ่งนิติกรสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูล
จากสารบัญกฎหมายไทย และฐานข้อมูลทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย ตลอดจนต ารากฎหมายที่จ าเป็นอื่น  ๆ
ส าหรับใช้ประจ าศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายเพ่ือให้
บริการได้ทันที 



 

 

(๓) 

๓ 

การให้บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา 
ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจ าปี ต ารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 
 

   

   

    
 

        ผู้ใช้บริการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูล
ทางวิชาการด้านกฎหมายได้ทุกประเภทตามความ
ต้องการ เช่น รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา 
ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจ าปี ต ารา
กฎหมาย วารสารจุลนิติ หรือสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ 
เป็นต้น  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
บทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        นางสาววิกานดา  วรรณวิเศษ 
        วิทยากรชํานาญการ 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 06 มีนาคม 2555   สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
____________________________________________________________ 

การเตรียมความพร้อมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
สู่การเปน็ประชาคมอาเซยีน 

(The Preparation of Thai Institutions of Higher 
Education to ASEAN Community) 



บทความวิชาการ 
 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
สู่การเปน็ประชาคมอาเซยีน 

(The Preparation of Thai Institutions  
of Higher Education to ASEAN Community) 

 
โดย 

 
นางสาววิกานดา  วรรณวิเศษ 

วิทยากรชํานาญการ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สํานักวิชาการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับ
สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานที่เก่ียวข้องในวงงานของรัฐสภา 
บทความทางวิชาการ เร่ือง การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (The Preparation of Thai Institutions of Higher Education to ASEAN 
Community) จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขอ้มูลให้กับสมาชิกและบุคคลในวงงานที่เก่ียวข้อง 

 ทั้งนี้ หากสมาชิกวุฒิสภามีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประการใด หรือประสงค์ให้จัดทําข้อมูล
ทางวิชาการในเร่ืองที่ท่านสนใจ สามารถแจ้งความจํานงได้ที่ สํานักวิชาการ ชั้น 26 อาคารสุขประพฤติ 
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-831 9305, 02-831 9307 โทรสาร 02-831 9308 

 บทความทางวิชาการน้ีเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่จําเป็นต้องเห็นพ้องด้วย  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ถูกกล่าวถึงอย่างมาก 

โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จนอาจทําให้เข้าใจผิดว่าประชาคมอาเซียนกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นเร่ืองเดียวกัน ทั้งที่ความจริงแล้ว ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยความร่วมมือ 
3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ  
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ในเรื่องการศึกษานั้นแม้ถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แต่ความจริง
การศึกษายังเก่ียวข้องกับเสาหลักประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และเสาหลักประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย เพราะการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเข้าไป 
มีบทบาทอย่างสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถ
เข้าแข่งขันในตลาดแรงงานที่จะเปิดเสรีได้ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเองก็ต้องมีความพร้อมในการแข่งขัน
กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศประชาคมอาเซียนด้วย 

จากการประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภัยอุปสรรค ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนําไปสู่การกําหนดเป็นยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน และ 3) การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

จากการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า มีสถาบันการศึกษาจํานวน
ไม่มากนักที่สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรพิจารณาสร้างความชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งเร่งกํากับติดตาม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ดีย่ิงขึ้น 

2. สถาบันอุดมศึกษาไทยควรพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิต 
มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะพร้อมประสบการณ์การทํางาน มีจิตอาสาเร่ืองความรับผิดชอบต่อองค์กร
และต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีเปิดเสรีได้ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มี
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การจัดทําข้อตกลงให้เปิดเสรีแล้ว ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสํารวจ นักบัญชี และ
สถาปนิก 

 3. ภาครัฐควรพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะถูกใช้เป็นภาษาสําคัญ
ในการทํางานของอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถส่ือสารและ 
ใช้ภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งควรพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย เพื่อให้บัณฑิตไทยมีความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถทํางานและ 
อยู่ร่วมกันกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสันติสุข 

 4. นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเองก็ควรจะต้องเร่งพัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้ 

 



 

 
 
 
 
 

วิกานดา วรรณวิเศษ* 

ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีการกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศ 
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งอาจทําให้หลายท่านเข้าใจผิดว่าประชาคม
อาเซียนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเร่ืองเดียวกัน ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว ประชาคมอาเซียน
ประกอบไปด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

เร่ืองการศึกษานั้นแม้จะถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แต่ความจริง
การศึกษายังเก่ียวข้องกับเสาหลักประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และเสาหลักประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย เพราะการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องเข้าไปมีบทบาท
สําคัญในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน เพื่อให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบกับปัจจุบันเหลือ
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอีกเพียง 2 ปีกว่าๆ สถาบันอุดมศึกษาไทย
จึงจะต้องเร่งให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนให้มากข้ึน เพราะผลการสํารวจทัศนคติ
และการตระหนักรู้ของเยาวชนเก่ียวกับอาเซียน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ จํานวน 2,170 คน ช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า นักศึกษาไทยมีความตระหนักรู้
เก่ียวกับอาเซียนน้อยมาก และติดเป็นลําดับสุดท้ายในหลายคําถาม** 

นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
ประชาชนก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สถาบันอุดมศึกษายังจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเอง 
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนด้วย 
เพราะการศึกษาเป็นอีกสาขาหนึ่งที่จะถูกเปิดเสรีหลังจากการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
                                                        

* วิทยากรชํานาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สํานักวิชาการ 
**

 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก Asean Foundation.  Attitudes and Awareness toward ASEAN: 
Findings of a Ten Nation Survey [ออนไลน์].  แหล่งท่ีมา : http://www.aseanfoundation.org/documents/ 
Attitudes%20and%20Awareness%20Toward%20ASEAN.pdf 

การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(The Preparation of Thai Institutions of Higher Education  

to ASEAN Community) 
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บทความนี้จะนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน การศึกษากับประชาคมอาเซียน 
บทบาทของภาคการศึกษากับเสาหลักทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อาจนําไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงวิธีการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 

 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ 
ในทุกด้าน แรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ 
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทําให้
อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเส่ียงที่อาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 

ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผู้นําอาเซียน
ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เพื่อเห็นชอบให้จัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมาผู้นําอาเซียนได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ เป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 (กระทรวงการต่างประเทศ, 
ออนไลน์) 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก่ (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, กรมอาเซียน, กลุ่มงานนโยบาย, ออนไลน์, 2550)  

1.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community – APSC) 
มีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี 
และยึดม่ันในหลักความม่ันคงรอบด้าน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะ 1) ใช้ข้อตกลง
และกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้ง
การเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 2) ริเร่ิมกลไกใหม่ๆ ในการ
เสริมสร้างความม่ันคงและกําหนดรูปแบบใหม่สําหรับความร่วมมือด้านนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน
การป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการสร้างเสริมสันติภาพภายหลังการยุติข้อพิพาท 
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล ทั้งนี้ ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของประเทศ

1. ประชาคมอาเซียนคืออะไร
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สมาชิกในการดําเนินนโยบายการต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค และ
ไม่นําไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร 

1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ 
โดย 1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในปี พ.ศ. 2558 2) ทําให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว 3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่
ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน 4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน 
การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย 
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  

1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 
มีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้นความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ อาทิ 1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยใน 
ถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 2) การพัฒนาการฝึกอบรม 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครอง
ทางสังคม 3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างย่ิงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
5) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค 

 
 
เม่ือผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 3  

เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแล้ว ต่อมาผู้นําอาเซียนได้มีการลงนามในแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน* เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางดําเนินงานในด้านต่างๆ 

                                                        
* แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการลงนามจากผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน 

คร้ังท่ี 13 ส่วนแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนงานการจัดต้ังประชาคมสงัคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ได้รับการรับรองและลงนามจากผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน คร้ังท่ี 14 

2. การศึกษากับประชาคมอาเซียน 
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การศึกษาถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จึงได้มีการกําหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งในแผนงานดังกล่าวจะประกอบด้วยความร่วมมือ 
ใน 6 ด้าน หนึ่งในนั้นคือความร่วมมือด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development)* ซึ่งกําหนด
เป้าหมายไว้ว่า “อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยประชาชนเข้าถึง
โอกาสอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย์ โดยส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ ส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และเทคโนโลยีในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ” (ASEAN Secretariat, 2009: 2) 

ความร่วมมือด้านการพัฒนามนุษย์จะมีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ โดยหนึ่งในองค์ประกอบ
ย่อยความร่วมมือด้านการพัฒนามนุษย์ คือ การให้ความสําคัญกับการศึกษา (Advancing and prioritizing 
education)** ซึ่งกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า “เน้นการบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระการพัฒนา
ของอาเซียน การสร้างสังคมความรู้ โดยส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสร้างความตระหนักรับรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มเยาวชน ผ่านทางการศึกษา
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือซึ่งกันและกัน” 
(ASEAN Secretariat, 2009: 2) และเพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
จึงมีการกําหนดมาตรการในการดําเนินงานไว้ทั้งหมด 21 ข้อ ดังนี้ (ASEAN Secretariat, 2009: 2-3) 

1. ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในปี พ.ศ. 2558 โดยขจัดการไม่รู้
หนังสือ และให้หลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม 
โดยไม่คํานึงถึงสถานะทางสังคม เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือความพิการ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุร้อยละ 70 
ภายในปี พ.ศ. 2554 

2. ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค 
วิชาชีพและทักษะในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 

                                                        
*
 แผนงานการจัดต้ังประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา

มนุษย์ (Human Development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 3) สิทธิและ 
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 4) ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)  
5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the 
Development Gap) 

**
 ความร่วมมือด้านการพัฒนามนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความสําคัญ

กับการศึกษา 2) การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) การส่งเสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสม 4) การส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชงิประยุกต์ 6)การเสริมสร้างทักษะในการ
ประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) การพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ 
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รวมทั้งการฝึกอบรมครูผู้สอนและจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาระดับสูงภายในปี พ.ศ. 2552 
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

3. ทบทวนเป็นระยะในเร่ืองโครงการให้ทุนของอาเซียน เพื่อให้ทุนการศึกษามีลักษณะสมเหตุ 
สมผล และมีความสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

4. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ถูกละเลย โดยการเปิดกว้างการศึกษาทางไกลและการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 

5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาในทุกระดับระหว่างสถาบันการศึกษา และ
สานต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน 
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มวิจัยระหว่าง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงในอาเซียน โดยประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

6. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสําหรับสตรีและเด็กผู ้หญิง และส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความละเอียดอ่อนทางเพศในหลักสูตรการศึกษา 

7. เสริมสร้างการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์การในระดับภูมิภาคทาง 
ด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาค 

8. บรรจุเร่ืองค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาสื่อการสอน
ในเรื่องดังกล่าวโดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2551 

9. จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยมและการศึกษาขั้นสูง 

10. สานต่อโครงการพัฒนาผู้นําเยาวชนอาเซียนและโครงการใกล้เคียงที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าโครงการเยาวชนอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

11. สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซยีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 

12. จัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนระดับมหาวิทยาลัย เยาวชนอาสาสมัครอาเซียนเพื่อสันติภาพ 
เกมส์คอมพิวเตอร์อาเซียน การแข่งโอลิมปิกวิทยาศาสตร์อาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และ
ความเข้าใจในหมู่เยาวชนของภูมิภาค 

13. สานต่อการดําเนินโครงการรางวัลเยาวชน อาทิ รางวัลวันเยาวชนอาเซียน และโครงการ
สิบองค์กรเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับบุคคลและองค์กรเยาวชนที่มีบทบาท
ช่วยส่งเสริมความคิดเก่ียวกับอาเซียน และคุณค่าเก่ียวกับอาเซียนในหมู่เยาวชนทั่วภูมิภาค 
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14. ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสําหรับเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
ของเยาวชนในอาเซียน 

15. จัดตั้งเวทีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเร่ืองยุทธศาสตร์
และกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน 

16. แลกเปล่ียนนักแสดงทางวัฒนธรรมและนักวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ
การศึกษา เพื่อให้เข้าถึงมากข้ึนและมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

17. ส่งเสริมให้มีทางเลือกในการศึกษาระดับสูงในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการหนึ่งหลักสูตร
ในต่างประเทศหรือหนึ่งปีในต่างประเทศ 

18. สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนนานาชาติ 

19. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

20. ดําเนินการจัดตั้งตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชนอาเซียน เพื่อประเมินผลที่ได้รับและประสิทธิภาพ
ของโครงการเยาวชนต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อช่วยประเทศสมาชิกในการวางแผนกิจกรรมเยาวชนใหม่ 

21. ส่งเสริมการพัฒนาเร่ืองการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ประสบการณ์
และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

 
 

แม้ว่าการศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วการศึกษามิได้เก่ียวข้องเฉพาะเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ยังเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนด้วย ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 23) 

3.1 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้แก่ 
การสนับสนุนความรู้และความเข้าใจเร่ืองกฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียน รวมถึง
การแปลเป็นภาษาประจําชาติในอาเซียน การเน้นหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพใน
หลักสูตรโรงเรียน การส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนและการ
จัดทําข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องที่เข้าถึงได้ และการจัดให้มีรูปแบบของการแลกเปล่ียนทัศนคติในด้าน
ต่างๆ ของผู้นําโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น โครงการ Southeast Asia School Principals’Forum 
(SEA-SPF) เป็นต้น 

3. บทบาทของภาคการศึกษากับเสาหลักทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน 
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3.2 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การพัฒนา
กรอบทักษะฝีมือในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อนําไปสู่การจัดทํากรอบการยอมรับคุณสมบัติร่วมของ
อาเซียน การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนด้วยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของวัสดุ
สารสนเทศด้านการศึกษาที่มีในอาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียนด้วยความ
พยายามที่จะปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาในอาเซียน การพัฒนามาตรฐานด้าน
อาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสู่ภูมิภาคและนานาชาติและตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะร่วมสําหรับการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

3.3 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่  
การพัฒนาเนื้อหาร่วมด้านอาเซียนสําหรับโรงเรียน การเสนอให้มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา การเสนอให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติ 
ในโรงเรียน การส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาคท่ีสร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน (ASEAN 
Awareness) ในหมู่เยาวชน การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดให้มีการประชุมวิจัยด้านวิชาการของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาในภูมิภาค การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นสําคัญ
อื่นๆ ในอาเซียนด้วยการประมวลไว้ในหลักสูตรโรงเรียนและการมอบรางวัล “โรงเรียนสีเขียวของ
อาเซียน” และการจัดกิจกรรมการฉลองวันเกิดอาเซียน (8 สิงหาคม) ตลอดเดือนสิงหาคม 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการเตรียมพร้อม
แก่ประชาชนในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก โดยระดับการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญ
ที่สุดในการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน คือ การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นการศึกษาที่จะต้อง
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานที่จะเปิดเสรีภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น  
ในส่วนต่อไปจะได้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ 
การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

 
 ในส่วนนี้จะนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ภัยอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และความคิดเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4. การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 
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 4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพราะการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน จะส่งผลให้การจัดการศึกษา
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น และการที่อาเซียนเห็นพ้องกัน
ในการกําหนดให้ภาษาในการทํางานของอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็สื่อให้เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เป็นเร่ืองจําเป็นทั้งในโลกปัจจุบันและโลกอนาคต ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตกําลังคนของประเทศให้มีความพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
หลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งของ
การอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ประเมิน
ศักยภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ภัยอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 1 แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จดุอ่อน)

1. สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ/สมาคม รวมถึงเครือข่ายสารสนเทศในระดับ
นานาชาติหลายแห่ง เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN)  
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast  
Asian Institute of Higher Learning - ASAIHL) โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean-European University Network 
- ASEA-UNINET) สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Association of University of Asia 
and the Pacific - AUAP) สํานักงานเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility In Asia and Pacific - UMAP) 
Internet II [สมาพันธ์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากกว่า 180 แห่ง รัฐบาล 
ของสหรัฐอเมริกา และบริษัทชั้นนําด้านคอมพิวเตอร์ โดยสมาพันธ์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบงานขั้นสูง 
(Advanced Application) โดยเน้นการพัฒนาระบบงานที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network 
Application)] เป็นต้น 

2. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 844 หลักสูตร ที่พร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติ และ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
4. สถาบันอุดมศึกษาไทยหลายแห่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน และการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 
5. สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาที่เป็น niche ของประเทศ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เวชศาสตร์เขตร้อน เกษตรเขตร้อน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 
6. สถาบันอุดมศึกษามีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ/ศูนย์วิจัยต่างๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการ และการวิจัยกับต่างประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อกํากับ ดูแลการจัดการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 
8. สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในแนวพื้นที่เศรษฐกิจมีศักยภาพทางวิชาการพร้อมที่จะให้บริการการศึกษาแก่

ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มี 
พื้นความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้ในระดับสากล และในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มี 
ความเข้มข้นน้อย 

2. สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและการรวมตัว 
เป็นประชาคมอาเซยีน นอกจากนี้การเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ยังมีอยู่ในวงจํากัด 

3. สถาบนัอุดมศึกษาไทยไม่สามารถผลิตบณัฑิตที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
4. สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสนใจในเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการ ทําให้ขาด 

การเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา 
5. สถาบันอุดมศึกษายังใช้ประโยชน์น้อยจากหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคที่มี 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
6. สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังเน้นการเรียนการสอนมากกว่าการวิจัยและพัฒนา 
7. สัดส่วนของอาจารยท์ี่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ํากว่าแผนที่กําหนดไว้ และสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการต่ํา 
8. สถาบันอุดมศึกษาไทยขาดการทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน

ภายในประเทศ เนื่องจากขาดเป้าหมายการพัฒนาร่วมที่ชัดเจน 
9. การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพไม่เท่าเทยีมกัน 
10. ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
11. ประเทศไทยขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการศึกษา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
12. สถาบันอุดมศึกษาขาดการผนึกกําลังร่วมกับหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาแก่ต่างประเทศ ทําให้ขาดพลัง 

ร่วมและความสอดคล้องในการดําเนินการ 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  สํานักยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 67.
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ตารางที่ 2 แสดงโอกาสและภัยอุปสรรคของสถาบนัอุดมศึกษาไทยสูก่ารเปน็ประชาคมอาเซียน 

Opportunities (โอกาส) Threats (ภัยอุปสรรค)

1. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคหลายองค์การ เช่น 
สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of 
Education  Secretariat – SEAMES) ศูนย์ภูมิภาคองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนา (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional 
Centre for Higher Education and Development – SEAMEO RIHED) เครือข่ายภูมิภาคองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (Southeast Asian 
Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and Public Health Network - 
SEAMEO TROPMED) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (University Mobility In Asia and Pacific - UMAP) สํานักงานเลขาธิการโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University 
Mobility In Asia and Pacific International Secretariat – UMAP IS) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization:-  UNESCO) และสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Secretariat– AUNS) 

2. ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน และอยู่ในแนวพื้นที่เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญในอาเซียน เช่น GMS และ IMT-GT เป็นต้น 

3. ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
4. อาเซียนมีกฎบัตรและวิสัยทัศน์ 2020 เป็นกรอบในการดําเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. การเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุนจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและกําลังคนที่มีความสามารถทาง

วิชาชีพ และด้านภาษาเพิ่มขึ้น 
6. การศึกษามีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 

1. ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตั้งวิทยาเขตในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
เวียดนาม เป็นต้น ทําให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสียเปรียบในเชิงแข่งขัน 

2. การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําให้มีการแข่งขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต และการรับรองคุณวุฒิระหว่างกัน 
4. ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีมาตรการจูงใจให้ผู้มีความสามารถโดดเด่นไปศึกษาและทํางาน 

ในประเทศได้ เช่น สิงคโปร์ 
5. การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีอาจทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด 

และอาชญากรข้ามชาติเข้าสู่ประเทศไทย 
6. ประเทศไทยยังไม่มกีารเตรียมการเพื่อรองรับปัญหาจากการเคลื่อนย้ายคนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีพอ 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  สํานักยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 67. 
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 4.2 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 

เม่ือได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไทยแล้ว สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์
อดุมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้กําหนดเป้าหมายไว้ 5 ข้อ คือ 

1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 
พ.ศ. 2558 

3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 

4. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทํางานทั้งในหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นใน 
แต่ละปี 

5. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี 

และเพื่อให้การดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานไว้ จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

สําหรับรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้นําเสนอไว้ภาพท่ี 1 

 

 

 

 



ภาพที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าหมาย 

บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบณัฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2558 
3. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
4. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทํางานทั้งในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
5. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 1. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนักศึกษาไทยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
2. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. จํานวนบัณฑิตไทยทํางานในหน่วยงานระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติในไทย และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

อุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพในการจัดการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

มาตรการ 

1. พัฒนา
สมรรถนะด้าน
การใช้
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
ไทยในระดับที่ใช้
ในการทํางานได้ 

2. พัฒนา
สมรรถนะด้าน
การประกอบ
วิชาชีพและการ
ทํางานข้าม
วัฒนธรรมของ
บัณฑิตไทย 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และระบบวัดผลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน และการวิจัยที่เกี่ยวกับ
อาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิต 
ระหว่างไทยกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิด
โลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย
ได้แสดงความสามารถในเวทีระดับ
นานาชาติ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการเป็นพลเมือง
อาเซียน 

การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการ
กําหนดมาตรฐานการวัด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิต 

การผลิตและพัฒนาอาจารย์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

การพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

การจัดสรรทุนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
อาเซียนและการพัฒนาระบบ
การถ่ายโอนหน่วยกิตใน
อาเซียน 

การจัดกิจกรรมเพื่อเปิด 
โลกทัศน์นักศึกษาไทยสู่
นักศึกษาอาเซียน 

โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ

1. พัฒนาอาจารย์
ให้มีสมรรถนะสากล 

2. ส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพระดับสากล 

4. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีคุณภาพ
ระดับสากล 

5. พัฒนาวิชาการ
และการวิจัยสู่ความ 
เป็นเลิศ 

6. พัฒนาระบบ
อุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

1. ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

3. สนับสนุนทุนเพื่อการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย 
4. ส่งเสริมให้การเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทย

และอาเซียน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขา 

ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน
ในอาเซียน 

6. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนสองภาษา 

7. ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้/ความสามารถ/
ความชํานาญสูงมาสอนบรรยาย วิจัย และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในไทย 

8. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใน
อาเซียน 

9. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

10. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวย
ความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติ 

11. ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน 
(Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา

การสร้างเครือข่ายด้านการ
วิจัยในอาเซียน

การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึง
การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดตั้งสํานักงาน
การศึกษานานาชาติ

การสนับสนุนการลงทุน
ด้านการอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
สถาบันอุดมศึกษา

การร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนพัฒนา
กลไกเพื่อสร้างระบบ
อุดมศึกษาแห่งอาเซียน 

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ

1. ส่งเสริมบทบาท
ความเป็นผู้นําของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

2. สร้างความ
ตระหนักในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน
และบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาประชาคม
อาเซียนทั้งในด้านบวก
และด้านลบ 

3. ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา 
ในกลุ่มประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

4. พัฒนาศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียน

1. ประชาสัมพันธข์้อมลูการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซยีนและ
ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนักในเรื่องเอกลักษณข์องไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน และ
กิจกรรมสัมพันธ์ 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศกึษากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมการเพื่อใช้
ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่
เกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะตามเขตพื้นที่
ติดต่อ/ชายแดน 

4. จัดทํา Mapping 
สถาบนัอุดมศึกษาแกนหลักในสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญและต้องการของ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/
ให้บริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
และความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
ภาษาไทยและภูมิปญัญาไทย รวมทั้ง
การให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน

การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน

การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้าน
อุดมศึกษาของอาเซียนเพื่อสนับสนุน
การสร้างกลไกเพื่อความกลมกลืนของ
ระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน

การจัดตั้งหน่วยงานที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงใน สกอ.

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 75. 

การให้บริการการศึกษาและฝึกอบรม
แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
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4.3 ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 เม่ือทราบแล้วว่ายุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 มี 3 ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์ได้กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการในการ
ดําเนินงานเอาไว้ ดังนั้น ในส่วนนี้จะนําเสนอถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ดังนี้ 

  4.3.1 การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

 จากการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล พบว่า 

 1. ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 981 หลักสูตร 
แยกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 342 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 398 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 
225 หลักสูตร และหลักสูตรระดับอื่นๆ 25 หลักสูตร (Office of the Higher Education Commission, 
2011: 12) 

 2. สถาบันอุดมศึกษาไทยเริ่มจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ 
เช่น เดือนมีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการ “English Camp 
for RMUTR English Instructors” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันจากออสเตรเลีย และได้รับเกียรติจาก
คณาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Competency Based และการวางแผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้สอนให้อาจารย์ภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการใช้
ภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาจารย์ที่มีความสนใจ
และสอนในวิชาภาษาต่างประเทศจํานวน 37 ท่าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  
ออนไลน์) เดือนธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา 
การสอนภาษาอังกฤษ” (Adjusting the control: Management of the teaching and learning 
process) ให้กับอาจารย์ในสังกัดโปรแกรมภาษาอังกฤษ / โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 15 คน และอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี 
จํานวน 150 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ออนไลน์)  
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 3. สถาบันอุดมศึกษาไทยบางแห่งมีการเปิดสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว 
เช่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมรและภาษาเวียดนาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศาสตร์, 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, ออนไลน์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (มหาวิทยาลัยทักษิณ, ออนไลน์) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ (inter-disciplinary) ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และภาษาของประเทศในภูมิภาค (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา, ออนไลน์) นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งกําลังเตรียมการจะเปิดสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เตรียมจะเปิดสอนภาษาอินโดนีเซีย (มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิต, ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, ออนไลน์) 

 4. ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทย
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้ไปลงทะเบียนเรียนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 เดือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษา
ต้นสังกัดในประเทศไทยได้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ, ออนไลน์) 

 5. สถาบันอุดมศึกษาไทยเร่ิมมีการวางแผนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์
นักศึกษาไทยสู่นักศึกษาอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยพายัพมีแนวความคิดในการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ” (Internationalization Fund) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกฝน
อบรมทักษะภาษาอังกฤษจากศูนย์เสริมความแกร่งภาษาอังกฤษ (ELEC) และได้รับการคัดเลือกให้ไปใช้ชีวิต
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 3–5 คน เป็นระยะเวลา 10–15 วัน ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการ
ส่งนักศึกษาไปใช้ชีวิตในประเทศอาเซียนได้ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 50 คน (ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย, 
ออนไลน์) 

  4.3.2 การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน 

 จากการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน พบว่า 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ให้แก่อาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา เช่น ให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
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ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2555 ซึ่งเป็นทุนในการผลิต
อาจารย์ระดับปริญญาเอก ปีละ 57 ทุน จําแนกเป็นทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปีละ 7 ทุน  
ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ปีละ 25 ทุน ทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมใน–ต่างประเทศ ปีละ 25 ทุน 
และทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัย ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2555 ในวงเงินงบประมาณปีละ  
9 ล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ออนไลน์) นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอก และ
ปริญญาโทควบปริญญาเอกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จํานวน 55 คน กําลังอยู่ในระหว่าง
การดําเนินเร่ืองเพื่อไปศึกษาต่อจํานวน 18 คน และสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 101 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2554) (จีรเดช อู่สวัสดิ์, ออนไลน์) 

 2. ในการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat Meeting) คร้ังที่ 1 ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 
ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยให้
สถาบันการอุดมศึกษาของไทยและฟิลิปปินส์ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ, ออนไลน์) 

3. สถาบันอุดมศึกษาไทยเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และอาคารสถานท่ี (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์บรรณสารสนเทศ, ออนไลน์) มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทยเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (จีรเดช อู่สวัสดิ์, 
ออนไลน์) 

4. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่ง
ประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยมีมติให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557 
ให้อยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
สากลทั่วโลก แต่หากมหาวิทยาลัยใดมีความพร้อมสามารถเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนได้ทันทีในปีการศึกษา 
2555 ส่วนปีการศึกษา 2556 ให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความพร้อม
เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล (ผู้จัดการออนไลน์, ออนไลน์, 2555) 
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  4.3.3 การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

 จากการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน พบว่า 

 1. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนประจําสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น
ศูนย์ข้อมูลให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน เช่น ศูนย์สารสนเทศอาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ออนไลน์) 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี,  ออนไลน์) ศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
สํานักวัฒนธรรม, ออนไลน์) 

 2. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการจัดประชุมวิชาการในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน เช่น สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Siam Intelligence Unit 
(SIU) จัดการเสวนาวิชาการ “บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015: ปัญหา อุปสรรคและโอกาส” 
เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2554 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเอเชียศึกษา, ออนไลน์) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน ประจําปี 2555 
หัวข้อ “ชุมชนท้องถ่ิน ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เม่ือวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 
2555 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ออนไลน์) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
จัดการประชุมทางวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย” เม่ือวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 (มหาวิทยาลัยมหิดล,  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  ออนไลน์) มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 22 ประจําปี 2555 หัวข้อ “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความ
ร่วมมือ” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 (มหาวิทยาลัยทักษิณ,  สถาบันวิจัยและพัฒนา, ออนไลน์) 

 3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 
จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2551-2553 มีการจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว และสิงคโปร์ ส่วนปี 2554 ได้จัดการประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน จํานวน 3 ประเทศ 
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ได้แก่ สปป.ลาว อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ,  ออนไลน์) 

4. สถาบันอุดมศึกษาไทยเตรียมส่งอาจารย์ไปให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมแก่
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ระหว่างการร่างสัญญากับหอการค้าแห่ง
ประเทศพม่าในการเปิดหลักสูตร Off Shore Global MBA เพื่อส่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปสอนยัง
มหาวิทยาลัยในประเทศพม่า และอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือกับ Nanyang Technological 
University (NTU), Singapore (จีรเดช อู่สวัสดิ์, ออนไลน์) 

4.4 ความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

  4.4.1 นโยบายและมาตรการการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาของประเทศไทย
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนยังขาดความเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ 

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย”  
ในงานประชุมวิชาการประจําปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อมทางด้าน
การศึกษาที่ดี เช่น มียุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 มีการเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
(Regional Education Hub) แต่เนื่องจากนโยบายและมาตรการท่ีกําหนดไว้ยังขาดความเป็นรูปธรรม 
ในการนําไปปฏิบัติ ทําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ทราบรายละเอียดของนโยบายและมาตรการเหล่านี้  
จึงมิได้มีการนํานโยบายและมาตรการไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  

  4.4.2 ภาครัฐยังไม่มีแผนการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ที่ชัดเจน 

  รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
กล่าวในการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “อาเซียนกับอนาคตประเทศไทยด้านการศึกษา” ในงานประชุม
วิชาการประจําปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2555 เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนว่า 
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ปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีแผนการในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า 
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะกลายมาเป็นภาษาที่สําคัญ
ของอาเซียน หากคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก 
นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังพบว่าภาครัฐยังไม่มีแผนการในการเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมและ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย  

  4.4.3 ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้
บัณฑิตที่จบมามีคุณภาพมากข้ึน 

  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เห็นว่า ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทย
จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบัณฑิตจากการผลิตแบบให้นักศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะ พร้อมประสบการณ์การทํางาน มีจิตอาสา
เร่ืองความรับผิดชอบต่อองค์กร และต่อสังคม เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถไปแข่งขันใน
ตลาดแรงงานที่เปิดเสรีได้ (ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย,  ออนไลน์) 

 
 
 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการสร้าง
องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน รวมทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเอง 
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน
เช่นเดียวกัน เพราะการศึกษาเป็นอีกสาขาหนึ่งที่จะถูกเปิดเสรีหลังจากการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนด้วย 
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํายุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และมีการตีพิมพ์
เผยแพร่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 แล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ามีสถาบันการศึกษาจํานวน 
ไม่มากนักที่สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียม 
ความพร้อมตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 



-19- 

1. รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรพิจารณาสร้างความชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งเร่งกํากับติดตาม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ดีย่ิงขึ้น 

2. สถาบันอุดมศึกษาไทยควรพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิต 
มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะพร้อมประสบการณ์การทํางาน มีจิตอาสาเร่ืองความรับผิดชอบต่อองค์กร
และต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีเปิดเสรีได้ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มี
การจัดทําข้อตกลงให้เปิดเสรีแล้ว ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสํารวจ นักบัญชี และ
สถาปนิก 

 3. ภาครัฐควรพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะถูกใช้เป็นภาษาสําคัญ
ในการทํางานของอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถส่ือสารและ 
ใช้ภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งควรพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย เพื่อให้บัณฑิตไทยมีความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถทํางานและ 
อยู่ร่วมกันกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสันติสุข 

 4. นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเองก็ควรจะต้องเร่งพัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้ 

 

 

**************************************** 
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