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This research aims to understand the administration role of The International 

Relations Affairs Management for Art and Design Institute in the next decade. The tools 
used in the research were semi-structured interviews, a survey of 19 experts and 
professionals using research techniques EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research), a 
statistical data analysis with the median, the mode, and the value range. Calculation of 
interquartile range by the median with values up to 3.50, absolute value of the difference 
between the median and the mode is set from 0:00 to 1:00 range between quartiles. The 
result of interquartile range that less than 1.50 or equal to 1.50 is used to summarize a 
discussion. The research findings were as follows:  

1. The data from interviewing with experts’ opinion on the management role of 
the International Relations Affairs Management for Art and Design Institute in the next 
decade is sum up into 12 roles which are 1) The management of International course             
2) The promotion of social network management 3) The university internal areas and 
environmental management 4) The international organizations management 5) The MOU 
and MOA document Management 6) The creation of a universal experience and skills.            
7) The authorities personal management 8) The globalize vision and mission 9) The proactive 
management 10) The management reactively 11) The Ethical management 12) The quality 
management  

2. The result of data collected by questionnaires EDFR in period two is related to 
the above 12 roles from 110 participants. The result shows of this 12 roles of the 
International Relations Affairs Management for Arts and Design Institute in the next decade 
of this research can be utilized in the future. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ปัจจุบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศไทย ผลักดันให้รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

จัดการด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงาน
เศรษฐกิจ (Changing Economic Structure) การเติบโตของภาคบริการภาคอุตสาหกรรม 
(Knowledge Economy Index) ความต้องการแรงงานโลกาภิวัตน์ (Globalization), EU การเรียนรู้
ด้านมาตรฐานการศึกษารวมจาก Bologna Accord, การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนิสิต
นักศึกษาโดยมาตรการแลกเปลี่ยนMobility, การส่งเสริมการวิจัย) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
(Technological Change) โลกสารสนเทศ ( Informatization)1 และการส่งเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์เพ่ือความย่ังยืนอย่างมีคุณค่า ประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาน้ันสามารถได้รับ
การส่งเสริมที่มีศักยภาพที่ดีได้จากการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือเช่ือมโยงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องตาม
แผนแบบที่พัฒนาจากเดิมให้ดีย่ิงขึ้นตามหลักการนโยบายการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ของไทยในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2565) ใน
เรื่องกระแสบริบทของโลก ดังนี้ 1) ขั้วอํานาจ 2) โครงสร้างเศรษฐกิจ 3) ความท้าทายใหม่ๆ ไร้
พรมแดน 4) มาตรฐานใหม่และผู้เล่นใหม่ 5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเรื่อง
ของทุกมิติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน2 และแผนการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ วิสัยทัศน์การ
บริหาร การร่วมสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (World Class 
University) มีนโยบายดังน้ี 1) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการ

                                                        
1สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาอุดมศึกษา” (กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที2่ (พ.ศ.2551-2565) (ฉบับใหม)่ ฉบับที่2 พิมพ์ครั้งที่ 3, 1 
มีนาคม 2551), 10-15. 

2Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of the Higher 
Education Commission, เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564),” เข้าถึง
เมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/2017/01/เอกสารประกอบการ
ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย 
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ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 2) พัฒนาศักยภาพสู่“มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ” 
(International-University-and-International-College) 3) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน 
บุคลากร และนิสิต เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกและให้พร้อมรองรับการความ
ร่วมมือทางการศึกษาในเวทีสากลเพื่อได้รับทั้งการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน จากความสําคัญของ
การร่วมมือจาก Cooperation relationship จากต่างประเทศ แบบแผนดังกล่าวมีโครงข่าย
และแบบแผนดั้งเดิมรวมทั้งแบบแผนใหม่ที่น่าสนใจมากมาย แต่ทั้งน้ีแบบแผนใดจะนํามาซึ่งการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับชองรัฐและเอกชนน้ัน ต้องมีมโน
ทัศน์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว การเงินที่ส่งเสริม ทัศนะการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตรวจสอบ
ได้เชิงคุณภาพ ดังน้ันการศึกษาทําการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเป็นการวิจัยเพ่ือทราบรูปแบบแนวทางใหม่ที่มี
ความเป็นไปได้ ในการนําไปพัฒนาด้านต่างๆ ของการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในกํากับของรัฐและเอกชน ในภาคของสถาบันศิลปะและการออกแบบต่อไปในอนาคต พร้อมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนสนับสนุนงานบริหาร
จัดการงานวิเทศสัมพันธ์ดังต่อไปน้ี 1) จัดกลุ่มระดับกิจกรรมความร่วมมือที่มีความตกลงทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ เพ่ือวางแผนการเสริมสร้างความร่วมมือที่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นรูปธรรมได้โดยแท้จริง 2) ปรับปรุงระบบการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กั บ สถ า บันก า ร ศึ กษ าและอ ง ค์ ก ร ต่ า งป ร ะ เทศอย่ า ง เ หม า ะสมและมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ                     
3) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของบุคลากรชาวต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้เช่ียวชาญที่
ประจําอยู่ ณ มหาวิทยาลยั และวิทยาเขต เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
เป็นรูปธรรม ตามแผนได้กล่าวเรื่องสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศและการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดทํายุทธศาสตร์ใน
การดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่อง 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ                     
2) พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 3) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ 4) สร้างบรรยากาศ
นานาชาติ 5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ 6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในท้องถิ่น3 จากข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นแนวทางของการบริหารจัดการเครือข่ายในลักษณะ

                                                        
3Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of the Higher 

Education Commission, เอกสารประกอบการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ี
รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศหัวข้อ: เราจะเสริมสร้าง international visibility ของ
อุดมศึกษาไทยได้อย่างไร โดยสํานักยุทธศาสตร์อุดมศกึษาต่างประเทศ,” เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 
2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua. go.th/2017/01/เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย 
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ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แบบแผนและผลักดันผลสัมฤทธ์ิดังน้ี 1) เพ่ิมบทบาทเชิงรุกให้กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโท-
เอก และวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers Standard) 
2) สนับสนุนให้มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ(Module4) เพ่ิมขึ้นสําหรับนิสิตคนไทย และนักศึกษา
ต่างชาติ 3. จัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติ” พร้อมทั้งสร้างกลไกสนับสนุนการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพแบบมีทิศทางสนับสนุน Incentive Schedule Plan ของแบบแผนนโยบายระดับของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องผลักดันพลังงานให้กับตนเองในหลากหลายมิติ ดังน้ันงานบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์จึงมีบทบาทมากในการบริหารจัดการมโนทัศน์และวิสัยทัศน์ของการวางแบบแผนเพ่ือพัฒนา
คุณวุฒิและทักษะทางงานวิชาการ งานวิจัย คณาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะสากลของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ทั้งด้านการบริหาร จัดการ และด้านการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในเวทีนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นํามิติ
นานาชาติมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเอกลักษณ์เชิงวิชาการที่เป็น
จุดเด่นซึ่งสามารถนําไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ในปัจจุบันการเพ่ิมสมรรถนะดังกล่าวให้ขัย
เคลื่อนแบบยั่งยืนตามแบบแผนของบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่
ย่ังยืนโดยผู้บริหารการศึกษามีหลักการดังน้ี 1) ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2) ส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบัน
ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้สรุปเรื่อง SDGS Sustainable Development 
Goals in All Dimension ว่าด้วยความสําคัญเรื่องของการพัฒนาในทุกมิติ5  

                                                        
4Module -สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย, “Tourism at Cultural 

Heritage Sites -in Asia Cultural Heritage Specialist Guide Training and Certification 
Programmed for UNESCO World Heritage Sites, 2557” (Core Module, February 2007), 1-9. 

5Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of the Higher 
Education Commission, เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยัง่ยืน” โดยดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อน SDGs และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(ดร.บัณฑูร),” เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/2017/01/
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย 
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การบริหารและการจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาการศึกษาทําให้
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการขับเคลื่อนการศึกษารวมทั้งการพัฒนาการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา                     
ที่ทําให้ เพ่ิมศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นประเทศที่มีความสามารถแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษาวิชาชีพและวิชาการโดยอาศัยหลักการสากลเป็นตัวเช่ือมในการจัดการด้านความร่วมมือ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบงานวิเทศสัมพันธ์แบบพ้ืนฐานและแบบกลยุทธ์ตามศักยภาพของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีผู้วิจัยเห็นถึงศักยภาพด้ังเดิมของงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ในกํากับของรัฐ และเอกชน เป็นต้นทุนเดิมด้วยศักยภาพทางการบริหารจัดการและเร่ืองอ่ืนที่
เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาการศึกษาของสถาบันการเช่ือมต่อโครงการต่างๆ การบริหารจัดการเงินของ
โครงการ และการสืบค้นเพ่ือหาทางสู่ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศต่างๆ ที่ให้ความสําคัญกับ
ประเทศไทยแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการกําหนดเป็นนโยบายขององค์กร ในการบูรณาการ
หลักการทางทฤษฎีและหลักการทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าประสงค์สู่การปฏิบัติในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ปริญญาตี โท-เอก และหลังปริญญาเอก มีการลงทุนสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลกรทางการศึกษาสามารถนําความรู้
ความสามารถไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความ
ร่วมมือกันในระดับประเทศอีกด้วย เช่นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป EU ฐานะเครื่องมือสําคัญในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับโลกอนาคต และถือเป็นนโยบายสําคัญในการ
พัฒนาสถาบันในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทําหน้าที่พิจารณา ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้ และวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
งานด้านต่างๆ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภายในกองทุกคน โดยมีผู้อํานวยการ
กองเป็นประธาน และเป็นผู้รับนโยบายต่างๆ จากมหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี นํามา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน ทั้งการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี กํากับดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งสร้าง
นโยบายที่มีความจําเป็นที่ต้องออกนอกระบบ จึงต้องมีการวางระบบของงานวิเทศน์สัมพันธ์ มีการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการประจํากองวิเทศสัมพันธ์ มีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานอย่างมี
มโนทัศน์เสริมสร้างรากฐานงานเดิมให้มีคุณภาพ ทั้งน้ีจะประกอบไปด้วยการมีมโนทัศน์เก่ียวกับการ
ประสานงาน ความร่วมมือ แนวทางปฏิบัติที่กระชับและรวดเร็ว เพ่ือสร้างแนวทางตัวช้ีวัด และ
สนับสนุน การประกันคุณภาพแบบประจักษ์ เห็นผลเป็นลําดับ เช่น 3 ระดับในช่วงปี หรือตาม
แผนการสนับสนุนดําเนินงานจากแหล่งสนับสนุนต่างประเทศ และมีแผนที่เป็นไปตามนโยบายของ
สํานักการการอุดมศึกษา สกอ. อีกด้วย และ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
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สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของงานวิเทศน์สัมพันธ์ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน      
วิเทศน์สัมพันธ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 3) ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพและกองวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนเร่ืองของการถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย โดยนําแผนยุทธศาสตร์ที่มีการสังเคราะห์ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการต่อการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เป็นการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์กระบวนการคิดพัฒนางานและนําความรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปพัฒนาตามสายงานของตนเองและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่นโยบาย
ของมหาวิทยาลัยได้ในลําดับที่ดีเย่ียม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตร 28 ได้กําหนดให้มีการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการค้นคว้า 
วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางสังคม เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนด้านงานวิชาการ งานวิชาชีพและงานวิจัย 
ดังที่กล่าวมาเบ้ืองต้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับระบบการบริหารท่ัวไป และการบริหารด้าน
ความสัมพันธ์เพ่ือสร้างความร่วมมือในทิศทางสนับสนุนเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้นทั้งในด้านบุคคล 
การเงินงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือส่งผลให้องค์การของ
ตนเองเป็นองค์การท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อิกทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ7 

สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีการทําเร่ือง
สํารวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันต่างประเทศ โดย

                                                        
6“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116, ตอนท่ี 

74 ก (19 สิงหาคม 2542): 9. 
7สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554),” อ้างถึงจาก สุรีรัตน์  ดวงสุวรรณ, “รูปแบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 2. 
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การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 โดยเป็นการสํารวจจํานวนข้อมูลความตกลงบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษาไทยได้มีการลงนามกับสถาบัน
ต่างประเทศทั้งหมดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ ณ เดือนธันวาคม 2553-2556 อิกทั้งทําการสํารวจวิชาที่
สร้างความร่วมมือ กิจกรรมภายใต้ การบันทึกลงนามความเข้าใจที่ได้ดําเนินการในช่วงปี มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และมีการทําการวิจัยร่วมกันกับต่างประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนการดําเนินงานและการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ และเพ่ือพัฒนาความเป็นสากล
ของอุดมศึกษาไทย8 ดังเห็นได้จากที่มาของการศึกษาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์เชิง
วิชาการและการนํามาซึ่งประโยชน์ทางการประสานความร่วมมือเชิงปฏิบัติ การสร้างและพัฒนา
ดังกล่าวจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทางที่ดี ดังน้ัน ผู้บริหารทางการศึกษา มีการจัดการด้านต่างๆ 
ที่มีคุณลักษณะสนับสนุนการศึกษา งานสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวในเชิงลึกจึงสามารถมีมิติและ
ทิศทางในเชิงรูปธรรมที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติ สังคมและวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นพ้ืนฐานอันสําคัญของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือที่ช้ีนําสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ดังน้ันผู้ที่ได้รับการศึกษาและได้รับความสนับสนุนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยความสําคัญของการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การมีส่วนร่วมและการสร้างมิติแห่งความสัมพันธ์ดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี
พุทธศักราช 2550 ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้มิติแห่ง
ความสําคัญ ตามมาตรา 80(3) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติไทย9 การบริหารจัดการศึกษาด้านความ
ร่วมมือจึงมีการบริหารจัดการหลากหลายประการ เช่น คุณภาพการจัดการ คุณภาพบุคลากร 
คุณภาพการบริหารงานวิจัย คุณภาพด้านความรวดเร็วในการประสานงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานที่ดีให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทย เป็นประเทศกําลังพัฒนาตามผลการจัดอันดับของประเทศต่างๆ โดยอาศัย
ความเจริญทางวัตถุแห่งเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัด ซึ่งประเทศไทยมีความเช่ือตัวเลขดังกล่าวตาม

                                                        
8สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ความร่วมมือ

ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (พ.ศ. 2552-2553) (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 1. 
9สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559): 

ฉบับสรุป (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 2. 
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ความเห็นของชาติตะวันตก ที่ใช้ตัวเลขเป็นฐานช้ีวัดความเป็นไปของประเทศต่างๆ ในโลก และปัจจัย
หน่ึง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือคุณภาพการศึกษาของพลเมือง 
การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านเงินทุนและเครื่องมือทางการศึกษาจากต่างประเทศ 

ประเทศไทย มีวาระการปฏิรูปการศึกษาหลายยุคหลายสมัยในหลายรัฐบาล มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา มีแนวคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาหลากหลาย มีการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
นโยบาย กลวิธี ในการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาที่เป็นระยะมาโดยตลอด แต่ระบบการศึกษา
เผชิญกับความล้มเหลวในการนําหลักคิดและนโยบายการศึกษาไปใช้ในภาคปฏิบัติ ทําให้การบริหาร
จัดการดังกล่าวเกิดความเช่ืองช้า ไม่ต่อเน่ือง ขาดตอน และไม่สามารถได้รับความร่วมมือ ทางวิชาการ
ทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการได้อย่างสําเร็จลุล่วง จากการศึกษาแนวคิดและข้อเสนอแนะการสร้าง
ความร่วมมือทางการศึกษายังไม่บรรลุตามนโยบายของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
บริหารจัดการ ผู้บริหารยังไม่มีความต่อเน่ืองทั้งที่มีความสามารถและศักยภาพในการดําเนินงานสูง 
สาเหตุสําคัญดังกล่าวจึงเป็นประเด็นในการศึกษางานวิเทศสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
นโยบายการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ราย
ภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564)” เพ่ือพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนโดยได้รับความสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่างประเทศในเรื่องกิจกรรมโครงการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารจัดการ คณาจารย์ บุคลากร โดยอาศัย
เคร่ืองมือพ้ืนฐานเดิมของงานวิเทศสัมพันธ์ และศึกษาองค์ประกอบปัจจัยที่มีมโนทัศน์ความสําคัญของ
โลกแห่งความร่วมมือทางวิชาการ ในทางปฏิบัติเพ่ือนําไปพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ให้
มีคุณภาพที่ดีเย่ียมต่อไป10 

การบริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้ เ รียน
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาที่ต้ังขึ้นตามความ
ต้องการของเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนบริการด้านการศึกษาโดยมิได้หวังถึงผลกําไรแต่ต้องการให้คน
ในสังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มักใช้คําว่า “การบริหาร” ส่วนหน่วยงานที่ดําเนินการโดยมี
เป้าหมายที่ผลกําไรมักจะใช้คําว่า “การจัดการ”11 

                                                        
10กองวิเทศน์สัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ งานประชาสัมพันธ์และชี้แจง องค์ประกอบท่ี5 

งานการบริหาร พ.ศ.2556 ของประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย            
แม่โจ,้ 2556), 1-3. 

11Stephen P.Robbins, The Administrative Process: Integrated Theory and 
Practice (New Delhi: Prentce-Hall, 2003), 14. 
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ความสําคัญของปัญหาของการสร้างโอกาส และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเพ่ือสนับสนุน
การบริหารการศึกษา ให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาการ วิชาปฏิบัติ และงานวิจัย ศึกษา
แลกเปลี่ยนโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เรื่องการสรุป
สาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด ปี พ.ศ.2555-2559 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–10 สังคมไทยได้อัญเชิญ
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนใน สังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนา ประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืนในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับ ภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “สังคม
อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจําเป็นต้องบริหาร จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
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สังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของ สังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง12  

1. ด้านเศรษฐกิจการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซ้อนมากย่ิงขึ้น เป็นทั้ง โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความ พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย 
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยี
ได้ช้าจะ กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพตํ่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ของกลุ่มคนในสังคมจะทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในการพัฒนา จึงเป็น
ความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ํา13  

 ประเทศต่างๆ เร่ิมรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจติดต่อค้าขายสนับสนุนกันภายในกลุ่ม มุ่งเปิด
เขตการค้าเสรีภายในกลุ่ม อํานาจของรัฐชาติค่อนๆ เริ่มลดลงและมีการเพ่ิมอํานาจรัฐภูมิภาคมากขึ้น 
กลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคท่ีสําคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป (Europeans union, EU) เขตการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ(North America Free Trade Area, NAFTA) และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) ซึ่งมีการรวมตัวของกลุ่ม
เล็กๆ ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN, free trade area, AFTA) รวมอยู่ด้วย เป็นที่คาดการณ์
ว่าในปี ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกจะมีการขยายตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
เขตเศรษฐกิจแต่ละเขตต่างพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขวางขึ้น และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้ระบบเศรษฐกิจมี

                                                        
12สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 

สรุปสาระสาํคญั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สบิเอ็ด พ.ศ. 2555-2559: ฉบับ
สรุป (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 1-2. 

13“เร่ืองเดียวกัน” 4-5. 
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การจัดการที่ทันสมัยองค์กรธุรกิจมีขนาดเล็กลง มีการจัดการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ต้นทุนการผลิต
ลดลง ผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อสารโดยตรงถึงกันได้โดยไม่ต้องอผ่านคนกลาง 

2. การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิต จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่า ไปสู่การใช้ความรู้และ
ความชํานาญด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อิกทั้งเรื่องของสังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
งาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพล ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย 
ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ่มเพาะ
ความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง รากเหง้าของตนเอง14 

3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ มีแนวคิดหลัก ภายใต้สถานการณ์การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม ขณะที่การทบทวนผล
การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาวทั้งมีความเสี่ยง
ในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากข้ึนการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจําเป็นต้อง
เตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคงโดยมีมิติของทิศ
ทางการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สิบเอ็ดน้ันได้ตระหนักถึง
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะ
ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่าง
ชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังน้ัน ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพ
ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ขณะเดียวกันจําเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศ
ไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของ

                                                        
14สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 

สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙: 
ฉบับสรุป (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 7-8. 
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ทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเช่ือมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคนการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์คือการเช่ือมโยงประสบการณ์ ซึ่งเมื่อนําประสบการณ์ใน
บริบทหน่ึงไปใช้ในอีกบริบทหน่ึง อาจเกิดความหมายใหม่ท่ีน่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์แบบไทยจึงมี
ความเฉพาะตัว บางคร้ังเราอาจพบความสร้างสรรค์น้ันในรูปแบบของนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
กระบวนการจัดการกับธรรมชาติที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เมื่อโลกวิวัฒนาการมาถึงยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต15 ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย16 การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืนโดยนําทุนของประเทศที่มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนา ประเทศที่สําคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่
ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชนสามารถจัดการความเส่ียงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมสําหรับ
การเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิด สร้างสรรค์ให้ความสําคัญกับการ
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บน
พ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงด้านอาหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมท้ังการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก

                                                        
15

 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC, “มุมชวนคิดสู่การผลักดันความคิดสร้างสรรค์ไทย” 
(บทความทางวิชาการใช้เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชาการทางศิลปะและการออกแบบมุมชวน
คิดสู่การผลักดันความคิดสร้างสรรค์ไทย, 2560). 

16สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559: ฉบับ
สรุป, (ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 9. 
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ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป ดังกล่าวมาทั้งหมดน้ันเป็นปัจจัยที่ส่งผลภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และทศวรรษหน้าที่มีความสําคัญต่อหน้าที่โดยหลักของการสร้างความร่วมมือ โดยการ
บริหารจัดการและการพัฒนาด้านการบริหารการศึกษาจําเป็นต้องมีความสามารถในการติดต่อ
สัมพันธ์ การประสานเพ่ือประโยชน์และสร้างความย่ังยืนโดยรวมและรวดเร็ว การพัฒนาดังกล่าวจึง
เปรียบเสมือนภาพมิติที่ผู้บริหารทางการศึกษาต้องมีทัศนคติ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ที่สร้าง
ความมั่นใจ ความร่วมมือที่ดีและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

สถาบันศิลปะและการออกแบบในประเทศไทยน้ันศาสตราจารย์ศิลป์ท่านเป็นผู้วางรากฐานที่
เข้มแข็งให้แก่วงการศิลปะไทยสมัยใหม่ได้สอนและสนับสนุนลูกศิษย์ให้ได้มีความรู้ความสามารถใน
วิชาศิลปะทั้งงานจิตกรรมและงานช่าง ท่านมีจุดประสงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและ
สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยความสามารถของตนเองให้มากที่สุดโดยเน้นเร่ืองการปฏิบัติและ
เรียนรู้รากเง้าศิลปะจากประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบและท่านได้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธ์ให้แก่คนไทยเพ่ือที่จะออกไปสร้างศิลปะและถึงแม้จะริเริ่ม
รากฐานของความรู้ด้านศิลปะตะวันตกในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันศาสตราจารย์ศิลป์ก็ได้ศึกษา
ศิลปะไทยอย่างลึกซึ้งเน่ืองจากต้องการให้คนไทยรักษาความงามของศิลปะไทยไว้ 

ศาสตราจารย์ศิลป์ท่านเป็นผู้วางรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการศิลปะไทยสมัยใหม่ทั้งศาสตร์
วิชาการและศาสตร์วิชาทางการปฏิบัติและท่านศาสตราจารย์คอร์ราโดได้สร้างหลักสูตรการศึกษา
รูปแบบเดียวกันกับสถาบันศิลปะยุโรป อิกทั้งการพัฒนาการของหลักสูตรที่หลากหลายในแต่ละ
สถาบันศิลปะและการออกแบบในประเทศไทยล้วนมีรากฐานมากจากความคิดด้ังเดิมผสานกับ
วัฒนธรรมของแต่ละสถาบันแต่ละภูมิภาคและต่างวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความโดดเด่นทางด้านหลักสูตร
ให้กับสถาบันน้ันๆ แต่อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่ามีรากฐานมาจากอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ทั้งสิ้น จาก
ประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของศิลปะและวิวัฒนาการมาสู่งานออกแบบต่างๆน้ันล้วนปรากฏ
ในหน้าประวัติศาสตร์ควบคู่กับสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเคลื่อนตัวของมิติโลก 
ศิลปะเปรียบเสมือนเงาที่สะท้อนกับการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมต่างๆ เสมือนเงาอิกมิติหน่ึงของโลก 
ดังน้ันงานศิลปะ งานออกแบบจึงเป็นเร่ืองที่สามารถเป็นองค์ความรู้หน่ึงที่พัฒนาการสร้างสรรค์ของ
สรรพสิ่ง เส้นทางสู่โลกในทศวรรษหน้าจึงต้องการการบริหารที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์มากกว่าการ
แข่งขันและสู้รบกันซึ่งคืออีกหนทางที่สร้างความเอาชนะและหมดสิ้น ผู้บริหารคือการใช้ศาสตร์และ
ศิลปะ สามารถนําทรัพยากรการบริหาร (Administrative resource) การจัดการ การสร้างความ
ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ น้ันคือเกิดการพัฒนาในทศวรรษหน้าอย่างสวยงามตามหลัก
สุนทรียศาสตร์  

ดังน้ันการบริหารจัดการสถาบันศิลปะและการออกแบบจึงวางรากฐานจากหลักสูตรเดิมที่
กล่าวถึงแต่มีการพัฒนาการและการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของตนเพ่ือสร้างความโดดเด่นทาง
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การศึกษาเฉพาะแห่ง สถาบันศิลปะและการออกแบบล้วนผันผวนตามกระแสเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือความอยู่รอดทางการศึกษา ดังน้ันมิติแห่งการสร้างการสื่อสารที่สัมพันธ์กับต่างประเทศที่มีพ้ืนฐาน
เดียวกันซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมรายช่ือสถาบันต่างๆในงานวิเทศน์สัมพันธ์ของแต่ละแห่ง อิก
ทั้งเอ้ือประโยชน์ในเร่ืองการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันในด้านการปฏิบัติงานในเวทีประชาคมโลกได้ 
หากแผนนโยบายการสนับสนุนเป็นไปอย่างมีแนวทางรูปธรรมท่ีชัดเจน ปัจจุบันปัญหาที่สั่งสม เกิด
จากขาดความต่อเนื่องของการได้รับความร่วมมือ เน่ืองจากการบริหารจัดการศึกษา มุ่งเน้นวิถีทาง
ปฏิบัติที่หลากหลาย มิติแห่งงานปฏิบัติที่สามารถสะท้อนทางวิชาการ จึงไม่เด่นชัด ทําให้การศึกษา
เกิดความล่าช้า พัฒนาไม่ต่อเน่ือง ติดขัด ทางออกของสถาบันศิลปะและการออกแบบจึงเกิดปัญหา
หลากหลายมิติ ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านงานปฏิบัติลดประสิทธิภาพ การขาดความชัดเจนใน
เร่ืองของนักวิชาการสายศิลปะและการออกแบบลักลั่น ไปตามสภาวะสังคม การเมือง การ
ปรับเปลี่ยนการปฏิรูปทางการศึกษาอย่างเป็นระยะ การเร่งพัฒนาตนเองของแต่ละสถาบันศิลปะและ
การออกแบบจึงไม่สามารถระบุได้ว่าสามารถพัฒนาด้านใดชัดเจน ความไม่ชัดเจนดังกล่าวส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของผู้เรียนรู้และอนาคตทางวิชาชีพ วิชาการ ไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น และไม่
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากนัก โครงสร้างการบริหารจัดการมีบุคลากร
จํานวนจํากัดเน่ืองด้วยงบประมาณ ดังน้ันการบริหารจัดการศึกษาในสถาบันศิลปะและการออกแบบ 
จึงควรมีวิสัยทัศน์ในหาโอกาสหรือสร้างโอกาสทางความร่วมมือ การช่วยเหลือ และการสนับสนุน ใน
ช่องทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนทางศิลปะและการออกแบบเปิดโอกาสทั้งเชิงงานวิชาการ งาน
ปฏิบัติการ การได้รับความสนับสนุนด้านเครื่องมือ และสามารถปฏิบัติงานควบคูกันได้ และได้
ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน การสร้างโอกาสทางการร่วมมือจึงเป็นช่องทางในทศวรรษหน้าที่มี
ความหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีความน่าสนใจและสามารถบรรลุประสิทธิผลทาง
รูปธรรมได้เป็นอย่างดีเย่ียมในทศวรรษหน้า 
 
ปัญหาของการวิจัย 

การสนับสนุนให้ประเทศกําลังพัฒนา (ประเทศไทย) มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
พลเมือง โดยการได้รับความร่วมมือและพัฒนาการสนับสนุนด้านเงินทุนและเครื่องมือทางการศึกษา
จากต่างประเทศไม่ต่อเน่ือง ประเทศไทย เป็นประเทศกําลังพัฒนาตามผลการจัดอันดับของประเทศ
ต่างๆ โดยอาศัยความเจริญทางวัตถุแห่งเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัด ซึ่งประเทศไทยมีความเช่ือตัวเลข
ดังกล่าวตามความเห็นของชาติตะวันตก ที่ใช้ตัวเลขเป็นฐานช้ีวัดความเป็นไปของประเทศต่างๆ ใน
โลก และปัจจัยหน่ึง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือคุณภาพ
การศึกษาของพลเมือง(อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, กรกฎาคม 2556.) ประเทศไทย มีวาระการปฏิรูป
การศึกษาหลายยุคหลายสมัยในหลายรัฐบาล มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับหลายครั้งคิด
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เฉลี่ยทุกรอบสิบปีมีแนวคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาหลากหลายมีการแสดงเจตจํานงของ
นักวิชาการศึกษาช้ันนําที่ประสงค์ให้การศึกษาไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศจึง
ดัดแปลงหรือนําแนวคิดทางระบบการศึกษาของชาติตะวันตกมาสวมลงในระบบการศึกษาไทยโดย
มุ่งหวังให้ประเทศไทยพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบก้าวกระโดดซึ่งมีหลายครั้งที่ระบบการศึกษาเผชิญ
กับความล้มเหลวในการนําหลักคิดและนโยบายการศึกษาไปใช้ในภาคปฏิบัติ บางหลักสูตรถึงกับปิด
ตัวไปและไม่มีการพัฒนาการที่ต่อเน่ืองจึงไม่เกิดความยั่งยืนทางการศึกษาแต่ปรากฏเป็นความ
ล้มเหลว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 28 ได้กําหนดให้มีการจัด
การศึกษา มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆรวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 ต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งน้ีให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพสาระของหลักสูตรที่หลากหลายด้าน ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติการวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านงานวิจัยสร้างสรรค์ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าทั้งที่
เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจาก
คุณลักษณะแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพช้ันสูงและการค้นคว้าวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม ในมาตรา 28 น้ีกล่าวถึงหลักสูตรระดับต่างๆต้องมีลักษณะหลากหลาย
ตามวรรคหนึ่งต้องมีความสมดุลตามวรรคสองและหลักสูตรอุดมศึกษาต้องมีการปฏิรูปเพ่ือพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจให้สร้างสรรค์และยั่งยืนพร้อมปรับระบบทางการศึกษาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
สําเร็จผลได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ17 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม จากรายงานสํานักงานกระทรวงการต่างประเทศ เร่ืองแนวทางพัฒนา
สมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ให้สามารถสนับสนุนภาระกิจการต่างประเทศในมิติงานวิชาการด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ละการออกแบบสร้างสรรค์ และหรือด้านอ่ืนๆ จากผลของโลกาภิวัตน์และการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมต่างๆ ประชาคมยุโรป (Europeans Union) ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Communities) ทําให้ค้นพบข้อปัญหาเรื่องการสร้างคุณภาพให้กับหน่วยงานประสานงานด้าน
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยการอาศัยปัจจัยหลากหลายมิติ สนับสนุนอย่างเร่งด่วน ตําแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ (Foreign Affair officer) ที่มีคุณภาพตรงสายงานและสามารถเรียนรู้เข้าใจเรื่อง

                                                        
17สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาดศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที1่0 ในมาตรา28 (พ.ศ 2550-2554) (ม.ป.ท, ม.ป.ป.).  
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วิชาชีพเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริงมีสมรรถนะที่สอดคล้องและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้
ผลงานล่าช้า ต้องอาศัยการพัฒนาปฏิบัติงานจริงและการสอนงาน (Coaching)18 

สืบเน่ืองจากสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาได้
สํารวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันต่างประเทศประจําปี 
พ.ศ.2552-2553 จากการสํารวจเพื่อพัฒนาความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้สํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นความจําเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบพัฒนาการ รูปแบบความร่วมมือ MOU สาขาที่ทําการร่วมมือ 
และทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศมีรายละเอียดแยกตามหมวดที่สําคัญดังน้ี  

หมวดที่ 1 เร่ืองจํานวนความสาขาวิชาความร่วมมือ จําแนกตาม ISCED (International 
Standard Classification of Education)19 ความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมความร่วมมือที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการและหรือการศึกษาวิจัยทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับสถาบันระหว่างสถาบันที่มีความร่วมมือกัน ความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การทําวิจัยร่วมกัน เป็นต้น ผลการสรุปดังกล่าวทําให้
เห็นเชิงประจักษ์ว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ให้ข้อมูลความตกลงและยันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ประจําปี พ.ศ. 2552-2553 มีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกํากับของรัฐทั้งสิ้น 
64 สถาบัน เป็นจํานวน 2,217 Mous ส่วนเอกชนมีการสร้างความร่วมมือทั้งสิ้น 30 สถาบัน เป็น
จํานวน 503 Mous โดยที่ผลของความร่วมมือ จํานวน MOU ของสถาบันศึกษาไทย มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย สถาบันต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดและในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไม่รวมวิทยาลัยชุมชน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐ (Public 
HEIs) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private HEIs) จากผลรายงานการวิจัยดังกล่าวสรุปว่าลําดับ
ภูมิภาคที่มีการทําความร่วมมือเป็นอันดับ1 คือเอเชีย (Asia) และ อันดับที่ 2 คือ ยุโรป (Europe) 
สาขาที่มีการทําความตกลงร่วมมือเป็นอันดับที่ 1 คือ สาขาทางสุขภาพ Healthจําแนกตาม ISCED, 
Health (7.1) และ อันดับที่ 2 คือ สาขาทางมนุษย์และสังคม Humanities จําแนกตาม ISCED, 

                                                        
18วันทนีย์ สายพิมพิน, “แนวทางการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ ของสํานักการต่างประเทศ 

สํานักเรขาธิการวุฒิสภาให้สามารถสนับสนุนภารกิจการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล” (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558).  

19สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ต่างปะเทศ, “สรุปความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันต่างประเทศ, 2552-2553” (Bureau of International 
Cooperation Strategy, office of the Higher Education, n.d.). 
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Humanities (2.2) รองลงมาคือ สาขาทางการศึกษา Education จําแนกตาม ISCED, Education 
(1) และสาขา ศิลปะ Art จําแนกตาม ISCED, Arts (2.1) อยู่ในลําดับที่ 10 

หมวดที่ 2 เรื่องจํานวนนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันต่างประเทศ จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษาไทยประจําปี พ.ศ .2552-2553 Number of 
Exchange Students and Staff between Thai HEIs and Foreign Institutions Classified by 
Thai HEIs in 2009 (สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบัน
ต่างประเทศ, 2552-2553, 219-223.) มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นในปี 2552 จํานวน 3,731 
คน และมีจํานวนบุคลากรแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นจํานวน 4,239 คน มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นใน
ปี2553 จํานวน 3,967 คน และมีจํานวนบุคลากรแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นจํานวน 4,305 คน จะเห็นได้ว่ามี
อัตราส่วนใกล้เคียงกัน รายงานผลสาขาวิชาความร่วมมือ Collaborative Field of Study (ISCED) 
อันดับที่ 1 คือสาขา Humanities (2.2) ประเทศของสถาบันต่างประเทศ Country of Foreign 
Institutions อันดับที่ 1 คือประเทศจีน ส่วนสาขา Art (2.1) ไม่ติดอันดับ 1 ใน 5 

หมวดที่ 3 เรื่องจํานวนงานวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันต่างประเทศ ตาม
สาขาความร่วมมือ (ISCED) จําแนกตามประเทศและสถาบัน ในปี พ.ศ. 2553 Number of joint 
Researches between Thai HEIs and Foreign Institutions by Collaborative Field of 
Study (ISCED) Classified by Country and Institution in 2010 มีจํานวนงานวิจัยร่วม (Joint 
Researches) ทั้งสิ้นในปี2552-2553 จํานวน 31 งาน และในปี 2553 จํานวน 36 จะเห็นได้ว่ามี
อัตราส่วนใกล้เคียงกัน รายงานผลสาขาวิชาความร่วมมือ Collaborative Field of Study (ISCED) 
อันดับที่ 1 คือสาขา Health (7.1) ประเทศของสถาบันต่างประเทศ Country of Foreign 
Institutions อันดับที่ 1 คือประเทศญี่ปุ่น ส่วนสาขา Art (2.1) ไม่ติดอันดับ 1 ใน 5 จากรายงาน
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศสํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยจะมีประโยชน์อย่างย่ิงในการนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามิติ
ทาง 1) งานบริหารวิเทศสัมพันธ์การศึกษาสถาบันศิลปะและการออกแบบ 2) งานบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์ทางวิชาชีพปฏิบัติงานออกแบบของสถาบันศิลปะและการออกแบบ 3) งานบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์การศึกษาของสถาบันศิลปะและการออกแบบทางงานวิจัยข้ามสายพัฒนาที่เหมาะสม Cross-
disciplinary20 กับสถาบันศิลปะและการออกแบบในประเทศไทยและเพ่ิมศักยภาพพัฒนาการกับ
ความสัมพันธ์ด้านวิชาการต่างๆ กับสถาบันศิลปะและออกแบบต่างประเทศในเรื่องที่เหมาะสมตาม

                                                        
20สารานุกรมวิกีพีเดีย, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org 

/wiki/Discipline_(academia)#Cross-disciplinary 
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วาระโอกาสน้ันๆ ในอนาคต ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน
ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าเพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเย่ียม 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเพ่ือให้มีความชัดเจนใน
การตอบคําถาม ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

เพ่ือทราบการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า 
 
ข้อคําถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคําตอบ ผู้วิจัยจึง
กําหนดข้อคําถามของการวิจัย ดังน้ี 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษ
หน้าเป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าจะมี
แนวทางการบริหารงานโดยมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันต่างประเทศเฉพาะทาง กลุ่มผู้
มีองค์ความรู้ เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียเชิงสร้างสรรค์ Stakeholders กลุ่มผู้ประกอบการ 
Entrepreneur เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและงานออกแบบ รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์สากลทางวัฒนะธรรม พัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมท่ีย่ังยืน SDGs Sustainable 
Development Goals and Sustainable in All Dimension21 และเทคโนโลยีที่สนับสนุนส่งเสริม

                                                        
21

 Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of the Higher 
Education Commission, เอกสารประกอบการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยัง่ยืน” โดยดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อน SDGs และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(ดร.บัณฑูร),” เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/2017/01/
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย 
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งานวิชาการ งานวิจัยแบบบูรณาการข้ามสาย Cross disciplinary สร้างผลงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนด่ังการศึกษาตลอดชีวิต 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการศึกษาปัจจัยที่เป็นรูปแบบการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าที่เหมาะสมสําหรับ
สถาบันศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย โดยการศึกษาการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าจากหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดด้านHuman Relation Approach George Elton Mayo การจัดการแบบ
มนุษย สัมพันธ์ (Human relations) ทฤษฎีของ Elton Mayo22 แนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธ์
ของ Elton Mayo คือ 1). แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสนับสนุนจากสังคม23 2) ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. แนวคิดทฤษฏีด้านแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ The human relation movement ดักกลาส 
แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 24 
 
 

                                                        
22Study-com, Elton Mayo's Theory of Motivations & Contributions to 

Management Theory, accessed January 2016, available from 
http://study.com//academy/lesson/elton-mayos-theory-of-motivations-contributions-
to-management-theory.html 

23Eltion Mayo, The Social Problem of an industrial civilization (Cambridge: 
Mass, 1945), 17, quoted in Ronald William Korajczyk, “The Human Relations 
Approach and Its Critics” (Theses and Dissertations Loyola University Chicago 1961), 
8-17. 

24Md. Sadrul Islam Sarker, Mohammad Rafiul Azam Khan, “Classical and 
Neoclassical approaches of management: An Overview” Human relation 
movement, IOSR Journal of Business and Management 14, 6 (Nov. - Dec. 2013): 1-5. 
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3. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) Motivation 
Factors external factors (Hygiene Factors) Two-factor theory25 เฮิร์ซเบอร์กได้ศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับแรงจูงใจของคน เขาได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์พนักงานในเรื่องของความพึงพอใจจากการ
ทํางาน และทําให้เขาได้ผลสรุปว่าแรงจูงใจของมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายนอก
หรือเรียกว่า Hygiene Factors 2) ปัจจัยภายใน หรือ Motivation Factors26 

4. เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) ศึกษาถึงความจําเป็นในการใช้ทรัพยากรมนุษย์และทุน
ประเภทอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของกิจการจุดมุ่งหมายเพ่ือหาทางช่วยองค์การให้เปลี่ยน
มุมมองจาก x ให้เป็น Y โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยสุขวิทยา และพัฒนาไปสู่ปัจจัยจูงใจ27 

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้าน
ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารบนพ้ืนฐานของเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนี้คือ 1) แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ 
Human Relations Mary Parker Follett 2) แนวคิดด้านHuman Relation Approach George 
Elton Mayo การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) 3) แนวคิดทฤษฏีด้านแนวคิด
มนุษยสัมพันธ์ The human relation movement ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
4) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) Motivation Factors 
external factors (Hygiene Factors) 5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) รวมทั้งจากงานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการมนุษยสัมพันธ์และจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิดังแผนภูมิที่ 1 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังแผนภูมิที่ 1 

 

                                                        
25John Wiley, Analyze Motivation-Hygiene Factors to Improve Satisfaction, 

accessed August 2016, available from http://www.uwex.edu/conference/ 
26Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R., “Motivation through the Design of 

Work: Test of a Theory" Organizational Behavior and Human Performance (August 
1976): 250–279. 

27Rensis Likert, accessed May 30, 2016, available from 
https://en.wikipedia.org/ wiki/Rensis_Likert/ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา: มหาวิทยาลัยรังสิต, ฝ่ายการต่างประเทศ, สํานักงานวิเทศน์สัมพันธ์, สํานักงานอธิการบดี, แผนงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2559 
(International Relations, Academic network and Internationalization policy support) 
(กรุงเทพฯ: ฝ่ายการต่างประเทศสํานักงานอธิการบดี, 2559). 
 : มหาวิทยาลัยศิลปากร, งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์, กองงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
สํานักงานอธิการบดี, แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: ฝ่ายแผนงานและวิเทศน์สัมพันธ์, 
2559). 
 : มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายการต่างประเทศ, สํานักงานวิเทศน์สัมพันธ์, สํานักงานอธิการบดี, “แผนงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2556.” 
 : ทรงพล เจริญคํา, “หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principle and Theory Education 
Administration” (ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ Human Relationship of Administration Theory, 
2559). 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถ าบั น ด้ า นศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบในทศวรรษหน้า 

แนวคิดทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 
1) แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human 
Relations Mary Parker Follett  
2) แนวคิดด้านHuman Relation 
Approach George Elton Mayo การ
จัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human 
relations)  
3) แนวคิดทฤษฏีด้านแนวคิดมนุษย์
สัมพันธ์ The human relation 
movement ดักกลาส แมคเกรเกอร์
(Douglas McGregor)  
4) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเด
อริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick 
Herzberg) Motivation Factors 
external factors (Hygiene Factors)  
5)เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบ
ในทศวรรษหน้า 

แนวความคิดการ
บริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการ
ออกแบบในไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีความ
เก่ียวข้อง 
และกลุ่มมีส่วนได้ส่วน
เสียทางสายอาชีพการ
ออกแบบ 
Stakeholders & 
Entrepreneur 

วิเคราะห์ข้อตกลงโบโลญญา (สกอ.)
และ Bologna Process จาก
บทความวิชาการต่างๆ 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร 
ตํารา บทความวิชาการ 
บทความวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะการวิจัย เพ่ือความเข้าใจตรงกันดังน้ี 
1. สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ28 หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีเปิด

สอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์หรือวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ออกแบบหรือดุริยางคศิลป์ รายวิชา 
ศิลปะ จิตรกรรม ถ่ายภาพประติมากรรม และออกแบบสองมิติ ฯลฯ และมุ่งเน้นวัฒนธรรมในแต่ละ
สถาบันหรือตามภูมิภาคเพ่ือนสร้างอัตลักษณ์ให้กับสถาบันส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปะและงาน
ออกแบบให้มีความสวยงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ 

2. สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาศิลปะ
และการออกแบบในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์หรือวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์
ศิลป์ ออกแบบหรือดุริยางคศิลป์ รายวิชา ศิลปะ จิตรกรรม ถ่ายภาพประติมากรรม และออกแบบ
สองมิติ สถาบันอุดมศึกษาทศวรรษหน้าหมายถึงสถาบันในอนาคต 10 ปีข้างหน้าที่ ผกผันตามกระแส
โลกาภิวัตน์และได้นําการเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่
ประเทศไทยมากขึ้น อาทิเช่น 1) สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความ
แตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนจะทําให้มีนักศึกษาพ้ืนถ่ินเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นและ
สามารถหาเครือข่ายที่สนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความคล้ายคลึงกัน 2) สถาบันอุดมศึกษาจะ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย การสร้างฐานความร่วมมือมากกว่า 2 เครือข่ายเกิดเป็นความจําเป็นในเรื่อง
ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ อิกทั้งสามารถทําให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์จากหลาหลาย
สถานที่ หลายสถานการณ์ จากหลากหลายเครือข่ายเช่ือมโยงโดยผสานผ่านทางหลักสูตรแกนกลาง
เป็นหลัก 3) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มว่าจะมีบางมหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะที่
เป็นการลงลึกระดับเช่ียวชาญ อันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการ
เพ่ิมความสามารถแข่งขันให้มหาวิทยาลัย เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้เรียนที่สนใจเจาะจงจากทั่วโลก ดึงดูด
คณาจารย์ที่เก่งและมีความเช่ียวชาญ ให้เข้ามาร่วมสอนและร่วมทํางานวิจัย ตัวอย่างคืองาน Service 
Design ที่เป็นพ้ืนฐานของงานวิจัยเพ่ือสถาบันร่วมกับองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานเอกชนเช่นรถยนต์ 
โรงพยาบาลเอกชน และสามารถนําผลงานวิจัยทางงานออกแบบไปใช้ตอบสนองเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่
รุนแรงข้ึน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจปรับยุทธศาสตร์ไปสู่ทิศการมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่                    
5)สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา

                                                        
28สถาบนัศลิปะและการออกแบบไทย, เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ให้การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น การเรียนรู้แบบไม่ต้องไป
ต่างประเทศ หรือการเรียนรู้แบบผ่านเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ที่ต้องการ ผ่านสื่อสาร
เทคโนโลยี การสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าวจึงสร้างความรวดเร็ว สะดวก และประหยัด 6) สถาบัน 
อุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ การขยายตัวด้านการลงทุนทางการศึกษาที่แข่งขัน
มากขึ้น ด้วยความน่าเช่ือถือของสถาบันต่างชาติ เริ่มทําธุรกิจทางการศึกษาโดยมาต้ังฐาน ในไทย 
เพ่ือให้ได้เรียนได้ง่ายขึ้น 7) สถาบัน อุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงระดับโลกพยายามทําตลาดการศึกษาไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย เช่นเดียวกับการสร้างหลักสูตรร่วม 8) สถาบันอุดมศึกษาไทยยัง
ไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นช่องทางให้เกิดการ
ขยายสาขาวิชาที่ไทยแกร่งหรือมีความพร้อมไปสู่ต่างประเทศได้ ปัญหาเรื่องภาษาสากล ยังคงเป็น
กําแพงตัวก้ันที่ไม่สามารถให้ไทยประสบความสําเร็จได้ในทุกมิติและขาดความคล่องตัวอย่างเห็นได้ชัด 
การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง 9) สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ 
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพาณิชย์มากข้ึน การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงข้ึน ประกอบกับการ
เปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพ่ึงตัวเองมากขึ้น 
โดยพัฒนาไปสู่การดําเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                     
ที่ต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ29 

3. ผู้ประกอบการ Entrepreneurs และ ผู้สนับสนุน Stakeholders สถาบันศิลปะและการ
ออกแบบ หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน เช่น 1) TCDC Thailand Creative & Design Center 
ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าในสินค้าและ
บริการ (Value Creation) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย 2) OKMD | Office of 
Knowledge Management and Development สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้                     
3) Entrepreneurs Creative และองค์กร สถาบันต่างประเทศ ที่มีส่วนช่วยเร่ืองการศึกษาวิจัย งาน
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ สนับสนุนเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพ่ือผลักดันให้การ
บริหารการศึกษามีความสมบูรณ์และยั่งยืน และหรือการบริหารการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
ตลอดชีวิต ได้เป็นอย่างดีเย่ียม 

 
 
 

                                                        
29

 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศักด์ิ, ทิศทางการอุดมศึกษาไทย, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://www.kriengsak.com/node/41 
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4. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ หมายถึง หน่วยงานบริหารระดับมหาวิทยาลัย หรือ 
หน่วยงานบริหารระดับคณะที่ทําหน้าที่ประสานงานการต่างประเทศ เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ด้าน
งานการศึกษา งานวิชาการ งานปฏิบัติ และงานอาชีพแบบย่ังยืนและมีเป้าหมายในระยะสั้น ยาวตาม
หลักนโยบายสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.ต่างประเทศ สํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาต่างประเทศ BiCS Bureau of International Cooperation Strategy, The Office of 
the Higher Education Commission  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” น้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการ
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดเก่ียวกับความ
ร่วมมือ เรื่องบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และทั้งจากหลักฐานข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
การวิเทศสัมพนัธ ์

(Foreign Relations)  
 

การวิเทศสัมพันธ์มีลักษณะด้านงานฝ่ายต่างประเทศ งานด้านการเครือข่ายนานาชาติ งาน
ฝ่ายการบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ การวิเทศสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์1 เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาศักยภาพโดยองค์รวมท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งเชิงวิชาการและงานปฏิบัติ งาน
โครงการ งานต้อนรับ งานวิเทศสัมพันธ์ขึ้นตรงกับการทํางานระดับมหาวิทยาลัย โดยมีช่ือเรียก
แตกต่างกันออกไปตามบริบทการทํางานที่เหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษา เช่น กองวิเทศสัมพันธ์ 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ภาษาอังกฤษใช้แตกต่างตาม
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาเช่นกัน เช่น Office of International Affairs, International Affairs 
Division etc. 

การวิเทศสัมพันธ์มีผลกับการประสานงานเครือข่าย การเจรจาเร่ืองความร่วมมือ การจัดการ
ประชุมต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ การวิเทศสัมพันธ์คือการดูแลรับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นนานาชาติให้ก้าวไปข้างหน้า การสร้างเครือข่าย

                                                        
1สํานักบริหารวิรัชกิจและเครอืข่ายนานาชาติ (สบร.), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ, ฝ่าย

เครือข่ายนานาชาติ, ฝ่ายนสิิตและคณะจารย์ชาวตา่งประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560,                  
เข้าถึงได้จาก http://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/Org-Chart.pdf 
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นานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติและการสร้างพันธมิตรยุทธศาสตร์ในทั่ว
ทุกมุมโลก2 

 
งานวิเทศสัมพนัธ ์

(International Relation)  
 

งานวิเทศสัมพันธ์คือหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดําเนิน
นโยบายด้านการสร้างความเป็นนานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันการศึกษา
สากลที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
พันธมิตร เพ่ือขยายเครือข่ายและเพ่ือผสานความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ นานาชาติ ทั้งเอเชีย 
และเครือข่ายนานาชาติ สนับสนุนหน่วยงานวิชาการในการบูรณาการความเป็นสากลในหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนทั้งทางวิชาการและทั้งงานปฏิบัติที่สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนการสร้าง
สมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางสายงานวิเทศสัมพันธ์ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานด้านการศึกษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยน นักศึกษา 
อาจารย์ และ บุคลากรทางสายงานอ่ืนๆ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรปริญญาร่วมกัน จัดทําและ
จัดเก็บเอกสารต่างประเทศให้เป็ฯหมวดหมู่และทันสมัย ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ 
นานาชาติ การฝึกปฏิบัติการร่วม การทําวิจัยร่วม การดูงานร่วมกัน การจัดสัมมนาร่วมกัน งานพิธีการ
ต่างๆ กับนานาชาติ การลงนาม การต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลทุนจาก
ต่างประเทศทั้งในอาเซียน และ นานาชาติ การให้บริการด้านเอกสารการตรวจลงตรา VISA 
ประสานงานด้านสุขภาพ การให้คําปรึกษา และ การติดต่อหน่วยงานราชการแก่นักศึกษาต่างชาติ
อย่างคล่องตัว รวมท้ังรักษาเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้ได้เป็นอย่างดีทั้งแบบ
ระยะสั้นและแบบระยะยาว งานหลักที่ต้องทํา คือการวางแผน และสร้างขอบเขตการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ3 ดังน้ี   

                                                        
2International Relations Division, ฝ่ายงานวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลัยดุริยางคศลิป์

มหาวิทยาลัยหมิดล, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.music.mahidol. 
ac.th/th/international-relations-overview/ 

3สํานักงานวิเทศสัมพันธ์, ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิต, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 
2560, เข้าถึงได้จาก http://www2.rsu.ac.th/unit/ac51ae51-dc2c-4e0e-ba0e-
524784b115dd 
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1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ
สากล (International Relations, Academic network and Internationalization policy support) 
1.1 การขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ อาเซียน และนานาชาติ 
1.2 การจัดทําบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง และ พิธีลงนามในการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศทั้งระยะส้ันและระยะยาว 1.3 งานพิธีการ การรับรอง คณะผู้บริหารจากสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเย่ียมชมงานและเจรจาเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการด่ังนักการฑูต ต้อนรับและส่งกลับอย่างดีสร้างเร่ืองราวที่เกิดความประทับใจ                     
1.4 การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ นานาชาติ 1.5 งาน
สนับสนุนการจัดทํานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อการสร้างความเป็น
นานาชาติ ความเป็นสากล โดยทุกคนร่วมมือกัน 1.6 โครงการนําร่องเพ่ือสนองนโยบายและ
แผนปฏิบัติการการสร้างความเป็นนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 1.7 การจัดประชุม เจรจา 
และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความ
เป็นนานาชาติ ความเป็นสากล 1.8 งานติดตามผล และ จัดทํารายงานการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนปฏิบัติการในการสร้างความเป็นนานาชาติ ความเป็นสากลเป็นที่น่าเช่ือถือ 1.9 งานการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ประจักษ์ 1.10 งานส่งเสริมและประสานงานโครงการ
นานาชาติ การจัดทําหลักสูตรปริญญาร่วม ปริญญาร่วม หรือการแลกเปลี่ยนการทําโครงการ และ
งานวิจัยในระดับสูง 1.11 งานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
(International activities & special projects) ความเป็นสากล 1.12 งานสนับสนุนประสานงาน
ทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างประเทศอย่างเป็นระยะ ตลอดทั้งปี 

2. บริการข้อมูล ให้คําแนะนํา และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International 
Service Center) ให้เข้าใจโดยง่าย รวดเร็ว 2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ในช่วงเทอม1 หรือ Summer 2.2 ดูแลการทําเรื่องขอวีซ่าให้นักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยโดยไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์มากจนเกินไป 2.3 ให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่จัดข้ึน โดยหน่วยงานภายนอก ทางสื่อต่างๆ                     
2.4 ให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศอ่ืนๆ กับอาจารย์ และนักศึกษา ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ําเสมอ 

3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากร เพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างแดน 3.1 จัดโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3.2 จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สําหรับ
บุคลากร และนักศึกษาไทยและต่างชาติที่เข้ามาเรียนในสถาบันอย่างดี 3.3 จัดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา และการฝึกงานกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 3.4 จัดโครงการอบรมระยะสั้นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย  
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หลักการและทฤษฎีการบรหิารเชิงมนุษยสัมพันธ ์
(Principles and Theory Human Relationship of Administration)  

 
จากกรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการศึกษาปัจจัยที่เป็นรูปแบบการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน
ศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย โดยการศึกษาการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้าน
ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าจากหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human Relations Mary Parker Follett4 แนวคิดที่เรียกว่า 
“Cutting edge” ในเรื่องของทฤษฎีองค์กรและการบริหารงานบุคคลและถูกนํามาต่อยอดเป็น
หลักการ ชนะ–ชนะ หรือ win–win หรือแม้กระทั่งภาวะผู้นํา หรือการเป็นนักทฤษฎีผู้เริ่มต้นบุกเบิก
แนวคิดเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) และ (Conflict Management) 

 “การจัดการ เป็นเทคนิคการทํางานให้สําเร็จ โดยอาศัยผู้อ่ืน” เป็นแนวคิดของ “Follett” 
เธอเน้นเรื่องการประสานงาน โดยกล่าวว่าในการจัดการหรือการบริหารงานจําเป็นต้องมีการ
ประสานงาน 4 ชนิด ดังต่อไปน้ี 1) การประสานงาน โดยการติดต่อโดยตรงกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบ
งานน้ันๆ 2) การประสานงานในระยะเริ่มแรกหรือในขั้นวางแผนกิจกรรมต่างๆ 3) การประสานงาน ที่
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในกิจกรรมทุกอย่างที่กระทํา 4) การประสานงานที่กระทํา
เป็นกระบวนการต่อเน่ือง 

2. แนวคิดด้านHuman Relation Approach George Elton Mayo การจัดการแบบ
มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ทฤษฎีของ Elton Mayo5 แนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธ์
ของ Elton Mayo คือ 1). แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

                                                        
4Mary Ann Feldheim, “International Journal Of Organization Theory And 

Behavior” Mary Parker Follett Lost And Found – Again, And Again, And Again                         
6, 4 (November 2014): 341-362. 

5Study-com, Elton Mayo's Theory of Motivations & Contributions to 
Management Theory, accessed January 2016, available from 
http://study.com//academy/lesson/elton-mayos-theory-of-motivations-contributions-
to-management-theory.html 
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บุคคล ทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสนับสนุนจากสังคม6 2) ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3. แนวคิดทฤษฏีด้านแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ The human relation movement ดักกลาส 
แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 7 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) Motivation 
Factors external factors (Hygiene Factors) Two-factor theory8 เฮิร์ซเบอร์กได้ศึกษาเรื่อง
เก่ียวกับแรงจูงใจของคน เขาได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์พนักงานในเรื่องของความพึงพอใจจากการ
ทํางาน และทําให้เขาได้ผลสรุปว่าแรงจูงใจของมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายนอก
หรือเรียกว่า Hygiene Factors 2) ปัจจัยภายใน หรือ Motivation Factors9 

5. เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) ศึกษาถึงความจําเป็นในการใช้ทรัพยากรมนุษย์และทุน
ประเภทอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของกิจการจุดมุ่งหมายเพ่ือหาทางช่วยองค์การให้เปลี่ยน
มุมมองจาก x ให้เป็น Y โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยสุขวิทยา และพัฒนาไปสู่ปัจจัยจูงใจ10 

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้าน
ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารบนพ้ืนฐานของเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์ที่โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนี้คือ 1) แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
Human Relations Mary Parker Follett 2) แนวคิดด้านHuman Relation Approach George 
Elton Mayo การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) 3) แนวคิดทฤษฏีด้านแนวคิด

                                                        
6Eltion Mayo, The Social Problem of an industrial civilization (Cambridge: 

Mass, 1945), 17, quoted in Ronald William Korajczyk, “The Human Relations Approach 
and Its Critics” (Theses and Dissertations Loyola University Chicago 1961), 8-17. 

7Md. Sadrul Islam Sarker, Mohammad Rafiul Azam Khan, “Classical and 
Neoclassical approaches of management: An Overview” Human relation 
movement, IOSR Journal of Business and Management 14, 6 (Nov. - Dec. 2013): 1-5. 

8John Wiley, Analyze Motivation-Hygiene Factors to Improve Satisfaction, 
accessed August 2016, available from http://www.uwex.edu/conference/. 

9Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R., “Motivation through the Design of 
Work: Test of a Theory” Organizational Behavior and Human Performance (August 
1976): 250–279. 

10Rensis Likert, accessed May 30, 2016, available from 
https://en.wikipedia.org /wiki/Rensis_Likert/ 
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มนุษย์สัมพันธ์ The human relation movement ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
4) ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) Motivation Factors 
external factors (Hygiene Factors) 5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) รวมท้ังจากงานวิจัยที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการมนุษยสัมพันธ์และจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิดังแผนภูมิที่ 1 

 
แนวคิดเก่ียวกับความร่วมมือ 

 
ในศตวรรษที่ 19 ประชาชนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลกเกิดจากกระบวนการทํางาน และ

สภาพของการทํางานของลูกจ้าง โดยนายจ้างให้ความสําคัญต่องานมากกว่า ขาดการดูแลเอาในใส่
ด้านจิตใจของลูกจ้าง ซึ่งเกิดจากการปฏิวัติหยุดงาน ในการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชามุ่งงานเป็น
หลัก สภาพจิตใจของคนงานยํ่าแย่ทําให้นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักมานุษยวิทยาให้
ความสําคัญด้านกระบวนการทํางานของคน และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า
สาเหตุเกิดมาจากการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการใช้อํานาจ บังคับบัญชาให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทํางานหนักโดยขาดแรงจูงใจ ไม่ให้ความสําคัญด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ใช้คนเหมือนเคร่ืองจักร 
คนงานทํางานอยู่บนภาวะความเครียด เกิดความเฉื่อยชาในองค์กรเปรียบได้กับการทํางานวิเทศ
สัมพันธ์ของไทยที่ประสบกับสภาวะขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ
และขาดวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาของผู้บริหารด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและไม่สามารถคาดการณ์ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ เหตุผลดังกล่าว จึง
เกิดหลักการบริหารจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ขึ้นมาโดยยึดหลักการทํางาน มุ่งงานและให้ความสําคัญ
ของคนในการปฏิบัติงานด้วย การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องมีระบบการทํางานเป็น
พลวัต (Dynamic) คือ มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแบบการเคลื่อนย้ายความรู้ของคนแบบ
แนวคิด (EU2020) โดยสอดคล้องกับส่วนที่เป็นกายภาพ (Physical) ขององค์กร จึงจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทฤษฏีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relationship of Administration Theory) เป็นหลักการบริหารที่นําหลักการ การบริการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาโดยการให้ความสําคัญของงานและจิตใจของคนในการปฏิบัติงาน แบบ
พลวัต (Dynamic) และมีเรื่องของความทันสมัยในเรื่องของข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนทางการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ซาฟริทซ์ แล สตีเวน (Shafritz and Steven)11 กล่าวว่า ลําดับการวิวัฒนาการความเป็นมา 
แนวคิด หลักการ และทฤษฏีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship of Administration 
Theory) สามารถจัดลําดับการวิวัฒนาการได้ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ลําดับการวิวัฒนาการความเป็นมา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

ปี ค.ศ. ชื่อนักทฤษฎี หลักการ ทฤษฎีการบริหาร 
ค.ศ.1916 เฮนรี ฟาร์โย  บิดาการบริการจัดการองค์กร 

หลักการท่ัวไปและการบริหารจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรม (General and Industrial 
Management) 

ค.ศ.1922 แม็ก เวบเบอร์ (Max Weber) บิดาการบริหารจัดการ ระบบราชการ 
(Bureaucracy) 

ค.ศ.1924 เอลตัน เมโย (Elton Mayo)  บิดาการบริหารจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relationship Management) 

ค.ศ.1926 แมร่ี ปาคเกร์ ฟอลเล็ต
(Mary Parker Follett) 

 บิดาการบริหารจัดการแบบร่วมมือ  
(Participatory Management Style) 

ค.ศ. 1931 มูนน่ีและไรเล่ 
(Mooney and Reiley) 
คาลร์ อาร์ โรเจอร์ 
(Carl R. Rogers) 

 หลักการบริหารการจัดการองค์กร 
(Principles of Organization) 
 โครงการทางบุคลิกภาพ 

ค.ศ.1933 เลนตัล เออร์วิค 
(Lyndal Urwick) 

 หลักการบริหารหารจัดการเชิงมนุยสัมพันธ์ 

ค.ศ.1937 ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick)  การจัดการองค์กร กระบวนการ POSDCoRB 
 

 
 

                                                        
11M., Jay Shafritz and J. Steven Ott, Classics Organization Theory (Fifth Edition 

Wadsworth Thomson Learning, Inc., USA., 2001), 8-25. 
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โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 
 

โครงสร้างบุคลิกภาพของโรเจอร์ (Rogers) ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 
1. อินทรีย์ (Organism) หมายถึง ทั้งหมดที่เป็นตัวบุคคล รวมถึงส่วนทางร่างกาย หรือทาง

สรีระของบุคคล (Physical Being) ที่ประกอบด้วย ความคิด ความรู้สึกที่แสดงปฏิกิริยาตอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล โดยแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ (Needs) ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และทําให้มนุษย์มีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่การรู้จัก
ตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization) นอกจากน้ี มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมโดยการนําเอา
ประสบการณ์เดิมบางอย่างที่เขาให้ ความหมายให้ความสําคัญต่อกับประสบการณ์เดิมบางอย่างที่เกิด
จากการเรียนรู้ และนําเอาประสบการณเหล่าน้ีมาเป็นสัญลักษณ์ในจิตสํานึกของเขา (Symbolized 
in the Consciousness) โดยปฏิเสธประสบการณ์บางอย่าง ดังน้ันผู้ที่มี ความสามารถรับรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ความหมายของประสบการณ์ที่ถูกต้องกับความเป็นจริงมากที่สุด จะเป็นผู้ที่
สามารถพัฒนาได้ตามปกติ (Normal Development) 

2. ประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล (Phenomenology Field) หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคคลจะรู้
เฉพาะตนเท่าน้ัน และประสบการณ์ของบุคคลน้ี จะมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมพูนอยู่ตลอดเวลา 

โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่า มนุษย์อยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง
เป็นประสบการณ์ที่อาจะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในตัวบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น
ประสบการณ์ทั้งส่วนที่เก่ียวข้องกับจิตสํานึก และจิตใต้สํานึกของบุคคล ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา
ทั้งเป็นสิ่งที่สื่อสารได้ และทั้งที่สื่อสารไม่ได้ ซึ่งเป็นพลังกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น 
เด็กร้องไห้เมื่อเห็นสุนัขอาจเกิดจากเคยถูกสุนัขกัด หรืออาจเคยถูกข่มขู่ให้กลัวสุนัขจนฝังใจ
ประสบการณ์ที่อยู่ภายในจิตใต้สํานึกบางอย่าง บุคคลไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ เพราะอาจถูกเก็บ
ไว้และซ่อนอยู่ภายในจิตใจจนเจ้าตัวไม่สามารถเข้าใจได้ ลักษณะของเง่ือนปมที่ฝังอยู่ในจิตใจโดยทั่ว
แล้วบุคคลจะให้ความหมาย และเลือกรับรู้เฉพาะประสบการณ์ที่สําคัญ โรเจอร์ (Rogers) ให้
ความสําคัญต่อ ความสามารถในการสื่อสารประสบการณ์เฉพาะตนให้กับผู้อ่ืนสามารถรับรู้และเข้าใจ
ได้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่การเข้าใจตนเองของบุคคล ในขณะท่ีผู้ที่มีความแปรปรวนทาง
อารมณ์และบุคลิกภาพ เกิดจากความสามารถในการสื่อสารประสบการณ์เฉพาะตนอย่างเหมาะสมได้ 

3. ตัวตน (Self) หมายถึง ศูนย์กลางของบุคลิกภาพ ที่เป็นส่วนของการรับรู้ และค่านิยม
เก่ียวกับตัวเรา ตัวตนพัฒนามาจากการที่อินทรีย์มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เป็นประสบการณ์
เฉพาะตน ในการพัฒนาตัวตนของบุคคลน้ัน บุคคลจะพบว่า มีบางส่วนที่คล้ายและบางส่วนที่แตกต่าง
ไปจากผู้อื่น ตัวตนเป็นส่วนที่ทําให้พฤติกรรมของบุคคลมี ความคงเส้นคงวา (Consistency) และ
ประสบการณ์ใดที่ช่วยยืนยัน ความคิดรวบยอดของตน (Self Concept) ที่บุคคลมีอยู่ บุคคลจะรับรู้ 
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และผสมผสานประสบการณ์น้ันเข้ามาสู่ตนเองได้อย่างไม่มี ความคับข้องใจ แต่ประสบการณ์ที่ทําให้
บุคคลรู้สึกว่าอัดมโนทัศน์ที่มีอยู่เบ่ียงเบนไปจะทําให้บุคคลเกิด ความคับข้องใจที่จะยอมรับ
ประสบการณ์น้ัน ความคิดรวบยอดของตนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะบุคคลจะต้อง
อยู่ในโลกแห่ง ความเปลี่ยนแปลงโดยมีตัวเอง (Self) เป็นศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 

โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่า “ตัวตน” ของบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
1. มโนภาพแห่งตนความคิดรวบยอดของตนหรือตัวตนตามที่มองเห็น (Self-Concept) 

หมายถึง เป็นส่วนที่ตนมองเห็นภาพของตนเอง ที่บุคคลมีการรับรู้และมองเห็นตนเองใหม่หลายแง่
หลายมุม เช่น “ฉันเป็นคนเก่ง” “ฉันเป็นคนสวย” “ฉันเป็นคนอาภัพ ด้อยวาสนา” “ฉันเป็นคนขี้อาย” 
เป็นต้น และสิ่งที่บุคคลมองเห็นตัวเองน้ีอาจไม่ตรงกับที่ผู้อ่ืนมองเห็น รับรู้ เช่น ผู้ที่เห็นแก่ตัวและชอบ
เอาเปรียบผู้อ่ืน หรือผู้ที่มี ความทะเยอทะยานสูง อาจะไม่ทราบว่า ตนเป็นคนเช่นน้ัน ตัวตนแบ่งออก 
เป็น 2 ประเภทคือ ตัวตนท่ีเป็นจริง กับตัวตนตามอุดมคติ 

2. ตัวตนตามที่เป็นจริง (Real Self) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่เป็นไปตามความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งบุคคลอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และพบว่าบ่อยคร้ังที่บุคคล จะมองไม่เห็นในส่วนที่เป็นตัวตนท่ี
แท้จริงของตนเลย ซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ 

3. ตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ภาพที่ตนเองอยากจะเป็น ซึ่งหมายถึง บุคคล
ยังไม่สามารถเป็นได้ในสภาวะปัจจุบัน 

โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่า การทํางานของตัวตนในบุคคล ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 
กล่าวคือ มโนภาพแห่งตนของบุคคลจึงต้องมี ความสมเหตุสมผล ตรงกับ ความเป็นจริงและตรงจาก
ประสบการณ์ การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลมีมโนภาพแห่งตนอย่างไร ก็จะมี
พฤติกรรมไปตามแนวของมโนภาพที่เขามีอยู่ ถ้าบุคคลมีประสบการณ์ที่ทําให้มโนภาพแห่งตนเดิมที่
เขามีอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้ามโนภาพแห่งตนขัดแย้งและไม่สอดคล้อง 
(Incongruence) กับตนตามความเป็นจริงมากเท่าไร บุคคลจะเกิดการป้องกันตนเอง เกิดความวิตก
กังวล และนําไปสู่ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และบุคลิกภาพมากขึ้นเท่าน้ัน และนอกจากน้ี ผู้ที่มีนโน
ภาพแห่งตน สอดคล้องกับตนตาม ความเป็นจริงน้ัน ก็จะพอใจและมองเห็นตนตามอุดมคติสอดคล้อง
กันไปด้วยเช่นกัน เพราะเขาจะมี ความรู้สึกพึงพอใจกับตัวตนที่แท้จริงของเขาเสมอ ไม่จําเป็นต้อง
สร้างภาพตนตามที่ต้องการเป็นขึ้นมา เพราะเขาไม่อยากจะเป็นใครอีกนอกจากเป็นตัวเองเท่าน้ัน จะ
เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่ป้องกันตนเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การรู้จัก
ตนเองอย่างแท้จริง ยอมรับตนเองสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการรับรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เลือกตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้อ่ืนและสังคมตลอดจนเข้าใจในค่านิยมของตนเอง ในขณะที่
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สามารถยืดหยุ่นต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ยึดติดอยู่ในค่านิยมของตนอย่างยึดติดเป็นต้น อันเป็น
คุณลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
 
การพัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Development of Personality) 

โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ที 2 ประการ ดังน้ี 
1. กระบวนการการพัฒนาการค่านิยม (Organizing Valuing Process) ตามที่ได้กล่าว

มาแล้วว่าโรเจอร์เช่ือว่า บุคคลเกิดมา พร้อมพลัง หรือแจงจูงใจ ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่สภาวะของการ
รู้จักตนเองอย่างแท้จริง และเน่ืองจากบุคคลเกิดมาจาก สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงจะเป็นที่จะต้อง
เข้าใจสิ่งแวดล้อมและโลกส่วนตัวของบุคคลด้วย (Internal Frame of Reference) ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
สําคัญที่บุคคลจะเลือกรับรู้ และให้ ความหมายต่อประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น เด็กที่ถูกนําไปอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ อาจเกิด ความกลัว ที่อาจเกิดมาจาก การรับรู้ โดยไม่จําเป็นต้องมาจากสภาพ ความ
เป็นจริงของสิ่งแวดล้อมเสมอไป และเมื่อเด็กมีประสบการณ์เพ่ิมเติม ที่ทําให้เกิด ความเช่ือว่า
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่น้ัน ไม่น่ากลัวอย่างที่เคยรับรู้ ทําให้เด็กมีการรับรู้เปลี่ยนแปลงไป เป็นการ
รับรู้ใหม่ หากจะกล่าวโดยสรุป จะเห็นว่า การท่ีเด็กเกิดมาหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย
เต็มไปด้วย ความรักเอาใจใส่ จะทําให้เด็กรับรู้และให้ค่านิยม ต่อประสบการณ์น้ัน ไปทางบวก เด็กจะ
รับรู้ต่อสภาพแวดล้อม และให้ความหมายการรับรู้ตามความเป็นจริง ในทางตรงข้าม เด็กที่ได้รับ
สิ่งแวดล้อมทางลบ เขาก็จะให้ค่านิยมต่อประสบการณ์ในทางลบ สิ่งเหล่าน้ี ถือว่าเป็นกระบวนการ
พัฒนาการทางค่านิยม ที่มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่ เ พ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน
ประสบการณ์ของบุคคล จะมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาการทางค่านิยมของบุคคล 

2. การยอมรับจากผู้อ่ืน (Positive Regard from Others) จะเห็นได้ว่า ตัวตน (Self) ของ
บุคคล จะเริมพัฒนาเมื่อบุคคล มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม รอบตัวเขา เขาจะรับรู้ ความจริง
ของสภาพแวดล้อมและนําเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มาให้ ความหมายต่อการรับรู้ เรียกว่า 
ประสบการณ์แห่งตนเอง (Self Experience) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กับบุคคลที่สําคัญที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมของเขา จะนําไปสู่การพัฒนา อัตมโนทัศน์ (Self Concept) เพราะทําให้บุคคลรู้สึกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอ 

 การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลจะเริ่มจากในช่วงแรกของชีวิต ทารกไม่สามารถแยก
ตนเองออกจากสิ่งแวดล้อม และนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ทําให้เด็กติดพ่อแม่ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ดี ในระยะน้ี จะเป็นช่วงที่เด็กมุ่งแสวงหา ความต้องการ พึงพอใจเพ่ือสนองความ
ต้องการของตน เพราะเขจาพึ่งตนเองไม่ได้ต้องพ่ึงคนอ่ืน จึงเรียนรู้ที่จะเรียกร้อง ความสนใจและการ
ยอมรับจากผู้อ่ืน เมื่อโตข้ึนเด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่าพฤติกรรมบางอย่างทําให้ผู้อ่ืนตอบสนองเขา อย่างรัก
ใคร่ บางอย่างอาจทําให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ ไม่ยอมรับและไม่ได้รับการตอบสนอง ปฏิกิริยาเหล่าน้ีทําให้เด็ก
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เลือกพฤติกรรมที่ทําให้คนอ่ืนพอใจ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้ผู้อ่ืนไม่พอใจเด็กจึงเรียนรู้ที่จะรับ
ค่านิยมของผู้อื่นมาไว้ในตนเอง ทําให้เกิดการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) จากพฤติกรรมที่
ผู้อ่ืนยอมรับ หรือไม่ยอมรับ เขามาเป็นเคร่ืองตัดสิน 

3. การยองรับตนเอง (Self Regard) บุคคลจะเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเองจากการที่เขารับรู้ว่า
ผู้อ่ืนแสดงการยอมรับในตัวเขาหรือไม่ อย่างไร โดยไม่คํานึงถึง ความต้องการของตนเอง แต่จะเอา 
ค่านิยมของผู้อ่ืนที่มีต่อตัวเขา เป็นเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมของตนว่า ดีเลว ทําให้เขาแสดง
พฤติกรรมเพ่ือให้สนอง ความต้องการของผู้อ่ืน และให้ผู้อ่ืนยอมรับมากกว่า การคํานึงถึงความพึง
พอใจของตน ทําให้เขารับเอา (Interject) ค่านิยมผู้อ่ืนเข้ามาไว้ในตนเอง 

4. ภาวะเง่ือนไขของการมีคุณค่า (Conditions or Worth) เป็นลักษณะที่บุคคลรู้สึกว่าตน มี
คุณค่า เพราะเขาสามารถยอมรับตนเองได้ โดยมโนภาพแห่งตนท่ีเขารับรู้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แต่ถ้ามโนภาพแห่งตนของเขาแตกต่างไปจากความจริงจะทําให้เขาเกิด 
ความวิตกกังวลและปฏิเสธ ไม่ยอมรับตนเองตามความเป็นจริง ทําให้เขามีพฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล 
ไม่สามารถปรับตัวได้ หากบุคคลรับเอาค่านิยมของผู้อ่ืน หรือบรรทัดฐานของผู้อ่ืน และสังคมเข้าไว้ใน
ตนเองมากเกินไป จะทําให้เขาไม่สามารถยอมรับตนเองได้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า เกิดความ
คับข้องใจขึ้นจะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับโดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้าเด็กได้รับความรักจากครอบครัว ทําให้เด็กเกิด
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ความรู้สึกที่เป็นพ้ืนฐานของการมีบุคลิกภาพสมบูรณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข จะทําให้บุคคลเรียนรู้ถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาจะไม่เป็นที่
ยอมรับ แต่พ่อแม่ก็ยังให้ ความรักและยอมรับเขาอยู่เขาจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และยัง
สามารถยอมรับตนเอง และสามารถมองตนเองในทางบวก (Positive Self Regard) ได้และแม้ว่า เขา
จะมีการตัดสินใจทําบางอย่างผิดพลาด เขาก็ยังกล้าที่จํารับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข กล้าที่จะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
สามารถใช้พลังที่มีอยู่ในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้กระบวนการการพัฒนาค่านิยมและการ
ยอมรับตนเองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรับรู้ และให้ความหมายต่อประสบการณ์ต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริง มีความพอใจในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่า ลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ (Healthy Personality) ผู้ที่
มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์มีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ผู้ที่มีความสามารถปรับตัวได้ตามความเป็นจริง 
2. มีความสอดคล้องระหว่างตัวตนกับประสบการณ์ 
3. สามารถเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
4. รับความต้องการท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ได้ถูกต้องเข้าใจตนเอง 
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5. สามารถเลือกตัดสินใจตอบสนองความต้องการของตนเองได้และรับรู้เก่ียวกับตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นตัวของตัวเอง 
7. สามารถนําเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเองได้ 
8. เช่ือในความสามารถของตนเอง 
9. มีความรับผิดขอบต่อการกระทําของตนเอง 
10. การตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ โดยข้ึนอยู่กับการยอมรับของตนเองไม่เกิดจากการ

ยอมรับจากผู้อ่ืน 
โรเจอร์ (Rogers) กล่าวว่า การพัฒนาชีวิตที่ดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองเต็มศักยภาพของ

คนทํางาน ดังน้ี 
1. การเปิดกว้างประสบการณ์มากขึ้น (A Growing Openness to Experience) 
2. วิถีชีวิตที่ดํารงอยู่มากขึ้น (An Increasingly Existential Lifestyle-Living Each 

Moment Fully) 
3. การเพ่ิมความไว้วางใจ (Increasing Organismic Trust) 
4. เสรีภาพในการเลือก (Freedom of Choice) 
5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
6. ความน่าเช่ือถือ (Constructiveness) 
7. ชีวิตเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ (A Rich Full Life) 
 

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (Principles and Theory Education Administration) 
ทฤษฎีการบริหารการศึกษาของเมโย (Mayo)12 การศึกษาฮอว์ธอร์น โครงการวิจัยเรียกว่า 

การศึกษาฮอว์ธอร์น ที่บริษัท เว็ทเทิร์น อิเล็กตริก (Western Electric) มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพ่ือนําเสนอผลการทํางานของพนักงาน 
2. เพ่ือทราบสภาพการทํางานของพนักงานที่มีแสงสว่างเพียงพอกับอีกกลุ่มหน่ึงที่แสงสว่าง

คงที่ มีผลผลิตแตกต่างกันอย่างไร 
ระยะเวลาวิจัย 2 ปี 6 เดือน 

                                                        
12

 Elton Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization                 
(New York: Macmillan, 1933), 159. 
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ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม แต่บริษัทดังกล่าวมีความพยายาม
ทําการศึกษาวิจัยต่อไปได้เชิญ เมโย (Mayo) และฟรีส โรชลีเบอเจอร์ (Fritz Roethlidberger) เข้าร่วม
ร่วมคณะกรรมการจัดการทําการศึกษา โดยการปฏิบัติการ ดังน้ี 

1. จัดห้องทดลอง การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับโทรศัพท์เป็นเพศหญิง จํานวน 6 คน ปฏิบัติหน้าที่เวรรับโทรศัพท์ เรียง

ตามลําดับ เพ่ือสรุปผลของการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในสภาวะต่าง ๆ 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน 

1. จัดค่าจ้างกลุ่มพิเศษภายในองค์กร 
2. กําหนดเวลาหยุดพักการทํางาน 
3. กําหนดช่ัวโมงการทํางานที่น้อยลง 
4. การจัดให้บริการนํ้าด่ืม 
5. การช่วยเหลือสนับสนุน ด้วยบรรยากาศที่เป็นปกติ 
6. มีการบันทึกผลผลิตของการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
7. ผลผลิตการทํางานสูงข้ึน 
ผลการวิจัยพบว่า ความพอใจในงานขึ้นอยู่กับรูปแบบทางสังคมไม่เป็นทางการของกลุ่ม

ทํางานมี ความร่วมมือบรรทัดฐาน ความสัมพันธภาพสังคมไม่เป็นทางการ จะมีผลผลิตในการทํางาน
สูงข้ึน สภาพทางกายภาพมีผลต่อการทํางานน้อยและสิ่งจูงใจ คือ เงินเดือน 

2. มนุษยสัมพันธ์และอารมณ์ (Relationship and Emotion) 
ปี ค.ศ.1928 เมโย (Mayo) ได้ศึกษา เรื่อง เจตคติและความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์พนักงาน จํานวน 21,000 คน ให้พนักงานแสดงทัศนะออกมาเกี่ยวกับความชอบ
และความไม่ชอบ กับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีปัญหาส่วนตัว เช่น ความเจ็บป่วย ครอบครัวมีปัญหา มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

2.1 พนักงานมีความประทับใจที่ได้รับการยอมรับ ในฐานะเอกัตบุคคล สามารถแสดง
ทัศนะและข้อคิดที่มีคุณค่า มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

2.2 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์พนักงาน เป็นผลดีต่อการทํางาน คือ การนิเทศการ
ทํางาน นําไปใช้สําหรับการพัฒนางานต่อไป 

2.3 พนักงานท่ีได้รับการสัมภาษณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของคน พบว่าโครงสร้าง
ของคนเป็นใยแมงมุม มีความซับซ้อนของมนุษยสัมพันธ์และอารมณ์ของหัวหน้างานและพนักงานใน
การปฏิบัติงาน 
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3. องค์กรทางสังคม 
ปี ค.ศ. 1931 คณะทํางานการศึกษาวิจัย กําหนดให้พนักงาน 14 คน ทํางานร่วมกัน โดย

ผู้ศึกษาสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้า 4 คน ประกอบด้วย หัวหน้าแผน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่
แผนก และหัวหน้างานระดับต้น บุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในการทํางานกับพนักงาน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มพนักงานมีการพัฒนากลุ่มและความสัมพันธ์ สร้างข้อบังคับด้านพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งมีความขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร และต่อต้านฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงาน มีแนวคิดในการ
ทํางานของกลุ่ม ไม่ควรมีปริมาณงานที่มากจนเกินไปนอกจากนี้การนํานวัตกรรมทางเทคนิคมาใช้กับ
พนักงานยังขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มพนักงานเห็นว่าเป็นการบังคับพนักงานใน
การทํางาน 

ผลการศึกษา ฮอว์ธอร์น พบว่า 
3.1 ผลผลิตและปริมาณงานของพนักงานไม่ได้ถูกกําหนดโดยความสามารถทางด้าน

กายภาพแต่ความสําเร็จของงานเกิดจากความสามารถทางด้านสังคม 
3.2 รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินและการลงโทษพนักงาน มีผลต่อพฤติกรรม การปฏิบัติงานของ

พนักงานอย่างมีนัยสําคัญ 
3.3 การมีปฏิกิริยาของพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากกระบวนการทางด้านสังคม

ในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
3.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร บทบาท หน้าที่ การสื่อความหมาย การมีส่วนร่วมเป็น

พฤติกรรมสําคัญของพนักงาน 
4. ความสมดุลทางสังคม 

เมโยและโรชลีเบอเจอร์ (Mayo and Roethlidberger) กล่าวว่า ความสมดุลทางสังคม
โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน
จิตใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการเรียนรู้ 
เมโยและโรชลีเบอเจอร์ (Mayo and Roethlidberger) กล่าวว่า ยุคโลกของการเปลี่ยนแปลง

ทักษะทางด้านสังคมมีความสาํคัญต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในองค์กร 
6. มนุษยสัมพันธ์ (Relationship) 

ปี ค.ศ. 1930-1939 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ได้ถูกวิพากษ์และวิจารณ์อย่างรุนแรง ถูก
กล่าวหาว่ามองคนเหมือนเครื่องจักร (A Man as Machine) ผลการประเมินด้านจิตวิทยาและสังคม
วิทยา ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ผิดพลาด 
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บทวิพากษ์ 
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship of Administration Theory) มีอิทธิพล

อย่างกว้างขวางต่อการบริหารอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 
แนวทางมนุษยสัมพันธ์ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเก่ียวกับการทดลองฮอว์ธอร์น ดังน้ี 

คาเร (Carey) กล่าวว่า กลุ่มฮอว์ธอร์นเลือกตัวอย่างขนาดเล็กที่ประกอบด้วยผู้หญิง 5-6 คน 
ตัวอย่างขาดความน่าเช่ือถือ (Reliable Sample) เพ่ือทําการสรุปหาเกณฑ์ และขาดพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์รองรับ มโนทัศน์มนุษยสัมพันธ์ดําเนินการกับตัวแปรภายในเท่าน้ันแต่ละเลยสิ่งแวดล้อม 
แนวทางดูเหมือนจะเน้นไปยังขอบเขตแคบ ๆ ของตัวแปร 

ลอร์เรนด์ บาร์ริด (Loren Baritz) วิพากษ์ผู้นิยม เมโย (Mayo) การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
(Relation Administration Theory) ว่าเป็นการปฏิเสธสหภาพแรงงาน แต่สนับสนุนฝ่ายบริหาร 

เอตซิโอนี (Etzionni) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์
ที่ไม่เป็นทางการในหมู่พนักงานและระหว่างพนักงานกับหัวหน้า แต่มีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการน้อย 
พนักงานดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการทํางาน 

ดรักเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า เป็นผลงานที่ก้าวหน้าที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด สาขามนุษยสัมพันธ์ 
ความสําคัญของการศึกษาฮอว์ธอร์นอยู่ที่การค้นพบ องค์กรที่ไม่เป็นทางการซึ่งปัจจุบันอยู่ในทุกองค์กร 

ลีวิทท์ (Leavitt) กล่าวว่า สํานักมนุษยสัมพันธ์ สามารถทําการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเป็นไป
ได้ทางจิตวิทยาของเอกัตบุคคลที่ถูกต้อง 

 
สรุป 

 
หลักการและทฤษฎีการบริหารของมาโย (Mayo) บิดาการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

(Human Relationship of Administration Theory) ผู้บริหารควรพัฒนามโนทัศน์ในการทํางาน 
อํานาจหน้าที่ ระเบียบทางสังคมแบบใหม่โดยอยู่บนพ้ืนฐานของเอกัตบุคคลทั้งการร่วมมือและเจตคติ 
ทักษะทางด้านสังคม คือ ทักษะของผู้บริหารเป็นผู้ปกครอง ผู้รักษา แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการ
ทํางานโดยผ่านบทบาทหน้าที่ธํารงไว้ซึ่งความสมดุลที่ร่วมมือกันรักษาคุณค่าทางด้านสังคม ความ
ต้องการของพนักงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมแบบร่วมมือ ให้ความสําคัญองค์ประกอบ
ทางด้านจิตวิทยาและด้านสังคมมากกว่าองค์ประกอบทางด้านวัตถุที่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ให้ความสําคัญของปัจจัยที่ไม่เป็นทางการในการปฏิบัติงานขององค์กร 
การตัดสินใจของกลุ่มการบริหารแบบมีส่วนร่วม การสื่อความหมาย เป็นผลทําให้ผลผลิตในองค์กรสูงขึ้น 
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หลักการและทฤษฎีและการบริหารการศึกษา (Principles and Theory Education Administration)  
กูลิคและเฮอร์วิค (Gulick and Urwick) ได้เสนอแนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารการจัดการ

องค์กร ได้หลอมรวมหน้าที่การจัดการพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการของฟาโยล์ (Fayol) ในขณะที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในคณะรรมการบริหารงานของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลล์ (Franklin D. 
Roosevelt) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ทฤษฎีหน้าท่ีการบริหาร การเนน้สวัสดิการของมนุษย์และค่าของเวลา 

กูลิค (Gulick)13 ได้ให้ข้อสังเกตในบทความของเขาว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลประกอบด้วย
ผู้บริหารโดยคนและมีงานหลักในการใช้ และให้ความช่วยเหลือ การควบคุมและการให้บริการแก่
มนุษย์ ดังน้ัน เขาจึงยืนยันว่าหน้าที่อันสําคัญของรัฐ คือ สวัสดิการของคน ความอยู่รอดการ
ตอบสนองต่อความท้าทายของทุกสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างของรัฐสมัยใหม่เป็นโครงสร้าง
ที่มองไม่ชัดเจน เขาสังเกตว่าคําว่า การบริหารนํารากศัพท์เดิมมาจากทหาร เช่น สายบังคับบัญชา 
สายที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชาภาคสนาม อุปกรณ์ กําลังคนและสวัสดิการของมนุษย์ 

กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) กล่าวว่า หลักการและทฤษฎี การบริหารการ
จัดการองค์กร เรียกว่า กระบวนการ POSDCoRB หลักการบริหารงานองค์กรมีช่ือว่า บันทึกทฤษฎี
องค์กร (Notes on the Theory of Organization) ประกอบด้วย 7 ประการ ดังน้ี 

1. P-Planning หมายถึง การวางแผน 
2. O-Organizing หมายถึง การจัดการองค์กร 
3. S-Staffing หมายถึง การจัดบุคลากร กลุ่มงานและคนงาน 
4. D-Directing หมายถึง การสั่งการ 
5. Co-Coordinating หมายถึง การประสานงาน 
6. R- Reporting หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงาน 
7. B-Budgeting หมายถึง การเงินและงบประมาณ ซึ่งเขียนเป็นคําย่อได้ว่า POSDCoRB    

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. P-Planning หมายถึง การวางแผน การพัฒนาเค้าโครงย่อของสิ่งที่ต้องทําและวิธีการ

ทําสิ่งน้ัน ๆ ให้สําเร็จ กิจกรรมการวางแผนพยายามทํานายการกระทําและทิศทางขององค์กรในอนาคต 

                                                        
13L.H., Gulick and L. Gulick and L. Urwick, Notes on the Theory of Organization: 

Papers on the Science of Administration (New York: Institute of Public Administration, 
1936), 3-35. 
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2. O-Organizing หมายถึง การจัดการองค์กร การกําหนดโครงสร้างของอํานาจหน้าที่ใน
การจัดให้คํานิยาม และการประสานงานหน่วยงานย่อย ๆ เพ่ือนําแผนไปปฏิบัติ 

3. S-Staffing หมายถึง การจัดบุคลากร กลุ่มงานและคนงาน การคัดเลือกบุคลากร 
ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทั้งหมด และการทํานุบํารุงสภาพการทํางานให้เอ้ืออํานวย 

4. D-Directing หมายถึง การสั่งการภารกิจที่ต้องทําอย่างต่อเน่ืองกับการตัดสินใจ การ
สื่อสาร การนําการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการประเมินผลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

5. Co-Coordinating หมายถึง การประสานงาน กิจกรรมและความพยายามต่างๆ ที่
จําเป็นสําหรับผู้พันองค์กรไว้ด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

6. R- Reporting หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าโดยการบันทึก 
การวิจัย การตรวจสอบ ยืนยันว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนตามแผน กระทําการแก้ไขเมื่อจําเป็นและแจ้งให้
หัวหน้าระดับสูงรับผิดชอบ 

7. B-Budgeting หมายถึง การเงินและงบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํา
งบประมาณ ได้แก่ การวางแผน การเงิน การจัดทําบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายเงินหักการจัดองค์กร 

จากแนวความคิดของนักทฤษฎีจะเห็นได้ว่า การบริหารจะต้องกระทําเป็นขั้นตอนผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้กําหนด แบบแผน วิธีการและจัดลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ต่อเน่ืองอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหาร (Administrative Process) เป็นองค์ประกอบเครื่องมือใน
การท่ีจะช่วยให้สําเร็จตามเป้าหมาย กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่าง
ดีในการส่งเสริม “หลักความเป็นกลาง” ที่มุ่งไปยังการยกระดับของประสิทธิภาพในองค์กร หลักการ
เหล่าน้ีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่เป็นทางการ (Formal Organization) และปัจจัยการบริหาร
องค์กรที่ไม่เป็นทางการ (Informal Factors) อีกด้วย 

กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ได้เสนอหลักการจัดการองค์กร มี 10 ประการ ดังน้ี 
1. การแบ่งงานหรือความเช่ียวชาญเฉพาะ 
2. การแบ่งออกเป็นแผนกโดยยึดวัตถุประสงค์ กระบวนการ ลูกค้าสถานที่ 
3. การประสานงานโดยสายการบังคับบัญชา 
4. การประสานงานโดยแนวความคิด 
5. การประสานงานโดยคณะกรรมการ 
6. การกระจายอํานาจหรือแนวคิดของบริษัทผู้ถือหุ้น 
7. ความเป็นเอกภาพของการสั่งการ 
8. ฝ่ายที่ปรึกษา (Staff) หรือสายการบังคับบัญชา (Line) 
9. การมอบอํานาจหน้าที่ 
10. ช่วงแห่งการควบคุม 
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การสร้างหลักการเหล่าน้ีขึ้นมา กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ได้รับอิทธิพลอย่าง
มากจากหลักการ 14 ประการของ ฟาโยล (Fayol) ขณะเดียวกันได้กําหนด หลักการ 8 ประการ ของ
การบริหารจัดการ ดังน้ี 

1. หลักการของจุดมุ่งหมาย คือ องค์กรควบคุมจุดหมายเป็นหลัก (Objective Oriented)  
2. หลักความสอดคล้อง คือ อํานาจหน้าที่กับความรับผิดชอบต้องเท่าเทียมกัน 
3. หลักการความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อการทํางานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. หลักสายบังคับบัญชา (Scalar) คือ การสร้างโครงสร้างแบบ ปิรามิดในองค์กร 
5. หลักของช่วงเวลาแห่งการควบคุม 
6. หลักของความเช่ียวชาญเฉพาะ (Specialization) 
7. หลักของการประสานงาน 
8. หลักของการให้คํานิยาม คือ การให้คํานิยามท่ีชัดเจนของเจ้าหน้าที่ อํานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังน้ี 
8.1 หลักการจุดมุ่งหมาย คือ องค์การควบคุมจุดหมายเป็นหลัก (Objective Oriented) 

การจัดคนให้เหมาะกับโครงสร้าง ให้คําจํากัดความของการจัดองค์กร ว่า “กิจกรรมใดมีความจําเป็น
ต่อวัตถุประสงค์ใดแล้วจําเป็นต่อการมอบหมายให้กับบุคคลเพ่ือนําไปปฏิบัติ” เหมือนกับการ
เตรียมการออกแบบทางวิศวกรรมโดยไม่ระบุว่าคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทํางานในองค์กร เขากล่าวว่า
องค์กรต้องถูกออกแบบมาโดยปราศจากอติและมีการค้นหาขั้นตอนที่เหมาะสมในการเข้าสู่โครงสร้าง 
และการจัดคนเข้าสู่โครงสร้างต้องมีการศึกษาเสียก่อน 

8.2 หลักความสอดคล้อง คือ อํานาจหน้าที่กับความรับผิดชอบต้องเท่าเทียมกันผู้บริหาร
ระดับสูงคนเดียว เน้นความสําคัญของหลักการ การรับผิดชอบทางการบริหารของคนเดียว ด้วยการ
ยืนยันหลักการ ดังกล่าว กูลิค (Gulick) เตือนการใช้รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
บริหารโดยอ้างจาก Report of the U.P. Presidents Committee on Administrative Management 
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการบริหาร รูปของบอร์ดและคณะกรรมการประสบความล้มเหลวกลไกการ
ทํางานของมันเช่ืองช้า สูญเปล่าและไม่มีประสิทธิผล และตัวเองไม่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ หน่วยงานบริหารที่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดีเห็นได้อย่างชัดเจนในรัฐบาลก็ไม่ยกเว้น คือ 
หัวหน้าผู้บริหารคนเดียว กูลิค (Gulick) เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการของประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบาทหน้าที่กระตือรือร้นในการที่จะทําให้หลักการ หัวหน้าระดับสูงคน
เดียว เข้าสู่โครงสร้างคณะกรรมการระดับสูงหลายแห่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

8.3 หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อการทํางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอกภาพในการสั่งการ หลักการของเอกภาพในการสั่งการได้มาจากคําประกาศอย่าง
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เป็นทางการของฟาโยล (Fayol) กล่าวว่า “คน ๆ หน่ึงไม่อาจมีนายสองคนได้ในเวลาเดียวกัน” กูลิค 
(Gulick) ตระหนักว่าการปฏิบัติตามหลักดังน้ียังไม่ยอมผ่อนปรนอาจนําไปสู่แนวบางอย่าง แต่อย่างไร
ก็ตาม เขาก็ยังยืนยันว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่มีความสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับความแน่นอนของความสับสน 
ความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่รับผิดชอบที่เกิดจากการทํางานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กูลิค 
(Gulick) ได้รับข้อยกเว้นจากหลักการดังกล่าวในกรณีของผู้เช่ียวชาญของสํานักงานภาคสนาม 

8.4 หลักสายบังคับบัญชา (Scalar) คือ หารสร้างโรงสร้างแบบ ปิรามิดในองค์กร
เจ้าหน้าที่พิเศษและเจ้าหน้าที่ทั่วไป ขณะที่องค์กรมีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อน
ผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องมีผู้ช่วยต่อเจ้าหน้าที่เพ่ิมข้ึน ทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษและเจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดังกล่าว ทําให้เกิดคําถามของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เช่ียวชาญฝ่ายปรึกษาและเจ้าหน้าที่ตามสาย
บังคับบัญชาข้ัน ในการทําหน้าที่ของผู้เช่ียวชาญฝ่ายปรึกษา เขากล่าวว่า ไม่ควรได้รับอํานาจหน้าที่
ทางการบริหาร มีแต่ให้คําปรึกษาทางวิชาการเท่าน้ัน ผู้บริหารใหญ่ ประสบปัญหาในวิธีการที่จะ
ควบคุมกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากให้ได้ประสิทธิผล ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่สายบังคับ
บัญชาเท่าน้ัน แต่รวมถึงฝ่ายให้คําปรึกษาด้วยทัศนะการจัดปัญหาการจัดองค์กรของกิจกรรมของ
ผู้บริหารรับสูง รวมทั้งผู้บริหารใหญ่ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) พิจารณาว่าเป็น
สิ่งจําเป็นที่จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาทั่วไป เพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารงานสั่งการ ควบคุมและ
ประสานงาน บุคคลดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากฝ่ายที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ไม่ถูกจํากัดเฉพาะการให้
คําแนะนําเท่าน้ัน แต่ยังสามารถออกคําสั่ง ต่อการปฏิบัติงานและติดต่องานกับผู้เช่ียวชาญโดยที่เขา
เองไม่ต้องมีหน้าที่เช่ียวชาญพิเศษแต่อย่างใด การปฏิบัติงานท่ีไม่ใช่ด้วยตัวเอง แต่อยู่ภายในขอบข่าย
การตัดสินใจของผู้บริหารช้ันสูง ทําให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติสายการควบคุมขนาดใหญ่ได้ 
และช่วยให้ผู้บริหารสามารถเน้นสมาธิไปยังกิจกรรมที่สําคัญที่สุดขององค์กรได้ 

8.5 หลักช่วงเวลาแห่งการควบคุม คือ การมอบอํานาจหน้าที่ หลักการของการมอบ
อํานาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในงาน กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ยืนยันว่าการขาดความกล้า
หาญที่จะมอบอํานาจหน้าที่อย่างเหมาะสมและรู้วิธีมอบเป็นสาเหตุหน่ึงของความล้มเหลวในองค์กร
ในความคิดเห็นของ เออร์วิค (Urwick) กล่าวว่า การมอบหมายการรับผิดชอบเป็นเงื่อนไขที่สําคัญ
ของงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง 

8.6 หลักของความเช่ียวชาญ (Specialization) คือ การแบ่งงานความเช่ียวชาญเฉพาะ
หลักการของความเช่ียวชาญเฉพาะระบุว่า เอกบุคคลแต่ละคนควรปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียว
เท่าน้ัน ความเช่ียวชาญเฉพาะไม่ควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์ของการบริหาร คือ งานองค์กร
ภายในสามารถจัดเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการนํางานทั่วไปออกปฏิบัติความเช่ียวชาญเฉพาะสามารถนํา
ออกใช้ตามชนิดของการปฏิบัติงานทางเทคนิค ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทักษะดังกล่าว กิจกรรม
ทั้งหมดเก่ียวข้องกับการนําการปฏิบัติที่เหมือนกันออกใช้ดําเนินการในหน่วยงานย่อยใช้ในหน่วยเดียว 
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รูปแบบดังกล่าวของความเช่ียวชาญเฉพาะตามโซนกรณีดังกล่าวปัญหาทั้งหมดที่เช่ือมโซนทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง หน่วยบริหารเด่ียว ความเช่ียวชาญเฉพาะถูกนําออกดําเนินการ กูลิค (Gulick) 
กล่าวถึงทักษะเช่ียวชาญเฉพาะทางเจ้าหน้าที่แผนกดังกล่าวพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มเฉพาะ แจก
แจงหน้าที่ของหน่วยบริหารบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เรียกว่า ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ตามโซนในกรณีดังกล่าว ปัญหาทั้งหมดที่เช่ือมกับโซนทางภูมิศาสตร์ หมายถึง หน่วยบริหารเด่ียว 
ข้อดีข้อเสีย การนําเอาแต่ละรูปแบบความเช่ียวชาญเฉพาะ 

8.7 หลักการประสานงาน การจับคู่ความรับผิดชอบกับอํานาจหน้าที่ ฟาโยล (Fayol) 
กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เออร์วิค (Urwick) ยืนยันว่าหัวหน้า
ต้องรับผิดชอบเต็มที่ในสิ่งที่ลูกน้องของตัวเองทําไป เขากล่าวว่าในทุกระดับ อํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบควรมีการสิ้นสุดร่วมกันและมีความเท่าเทียมกัน นอกจากน้ียังควรมีสายของอํานาจหน้าที่ที่
ชัดเจนและยอมรับจากเบ้ืองบนของเอกบุคคลแต่ละคน 

8.8 หลักของการให้คํานิยาม คือ การให้คํานิยามที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ อํานาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ช่วงแห่งการควบคุม เออร์วิค (Urwick) พบว่าไม่มีหัวหน้าคนไหนกํากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงได้เกิด จํานวน 5-6 คน ข้อเท็จจริงก็คือเขาไม่เพียงแต่กํากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเท่าน้ันแต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นจํานวนมากของพวกเขาด้วย 
ถ้าเป็นไปตาที่ เออร์วิค (Urwick) ยืนยัน จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ิมขึ้นเป็นความก้าวหน้าทางเลขา
คณิต ความสัมพันธ์ทีต้องการควบคุม ความดูแลจากหัวหน้าก็จะเพ่ิมข้ึนทางเลขคณิต กูลิค (Gulick) 
กล่าวถึงความชัดเจนน้อยกว่าเก่ียวกับจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ช่วงที่เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะความสามารถของผู้บริหารแต่ละคนลักษณะของงานท่ีท้า
ความมั่นคงขององค์กรและระยะความใกล้ที่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและเน้นถึงความเที่ยงตรงทั่วไป
ของหลักการ 

 
สรุป 

 
กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) เป็นนักทฤษฎีสาขาการบริหาร ได้คิดค้นพบ                      

องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารมีมากเพียงพอท่ีจะทําให้เป็นสาขาที่มีเอกภาพมากกว่าที่จะทําให้มัน
เป็นความรู้สึกท่ัวไป คือ ประโยชน์ทั่วไป ได้ทําประโยชน์ให้อย่างสําคัญ โดยการเสริมความ  แข็งแกร่ง
ให้กับองค์กรและหลักการบริหารที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่โดยคนอ่ืน เขามีความเช่ือต่อมโนทัศน์ หลักการ
ที่มีอยู่โดยหลอมเข้าสู่แนวคิดทางการบริหารผลงาน POSDCoRB สนองความต้องการในสถานะของ
จุดเริ่มต้นสําหรับนักเขียนหลายคนที่ใช้ในการดําเนินการและตอบสนองความต้องการต่อรสนิยมของ
เขา คําประกาศของ กูลิค (Gulick) ศาสตร์แห่งการบริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ในขั้น
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พ้ืนฐานคือ ประสิทธิภาพ ยังคงเป็น ความจริงอยู่ในสภาวะของความไม่มีประสิทธิภาพ ระเบียบ
ราชการที่สลับซับซ้อน การคอรัปช่ัน ความเฉื่อยชา และความเติบโตที่เช่ืองช้าเกิดขึ้นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 
หลักการการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในไทย 

วิเทศสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ14 ภาษาอังกฤษคือ Foreign relation และมี
ความหมายเรื่องที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษคือ International Relation 

โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์มี
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารท่ีแตกต่างกันไปตามแต่นโยบายการบริหารจัดการของแต่
ละองค์กรและสถาบัน โครงสร้างหลักของงานวิเทศสัมพันธ์จะประกอบไปด้วย  

1. หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ (Head of International Affair Unit) 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้างานบริหารวิชาการและหรืองานวิจัย 
3. นักปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ

วัฒนธรรมระดับนานาชาติเพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่สากล มีความรับผิดชอบหลักคือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ งานพัฒนาทักษะภาษาสากล 
งานสารสนเทศ จดัหาแหล่งข้อมูล สนับสนุนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศ
เตรียมความพร้อมศักยภาพทางภาษาต่างสากลทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความหมายของนักวิเทศสัมพันธ์คือตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะสายงานวิเทศสัมพันธ์ลักษณะ
งานโดยทั่วไปคือสายงานนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการนี้ครอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทาง
วิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ องค์การโลกองค์การระหว่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญหรือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วย
ชํานาญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยสรุปดังต่อไปน้ี  

 
 
 

                                                        
14พจนานุกรมออนไลท์ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน, การแปลความหมายจากไทยเป็นไทย, 

เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://dictionary.sanook.com/ 
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1. ด้านการปฏิบัติ  
2. ด้านการวางแผน 
3. ด้านการประสานงาน 
4. ด้านการบริการ15  
คําอธิบายเพ่ิมเติมดังน้ี  
1. ด้านการปฏิบัติ 

1.1 บริหารจัดการ งานร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลภาษาไทยและ
งานต่างประเทศเพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 

1.2 บริหารจัดการ ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา
ความเห็น รายงานและดําเนินการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษาการฝึกอบรมหรือดูงานการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 
วิชาการ และอื่นๆเพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

1.3 บริหารจัดการ เร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ นักศึกษาและอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยดี 

1.4 บริหารจัดการ การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ือง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 บริหารจัดการ วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 บริหารจัดการ งานประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี  

3.2 บริหารจัดการเรื่องการช้ีแจงให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                                                        
15รายงานสรุปการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี “ร่างมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย” มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ, เข้าถึงเมื่อ มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=224 ) 
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4. ด้านการให้บริการ  
4.1 บริหารจัดการให้คําปรึกษาคําแนะนําเบ้ืองต้นและสามารถเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวิเทศสัมพันธ์รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเทศสัมพันธ์
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานนักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ให้ตรงตามมาตรการต่างๆ16 

ความหมายของการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) งานวิเทศ
สัมพันธ์เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ องค์การ
ชํานัญพิเศษต่างๆ (Specialized agencies) ตลอดจนการแปลเอกสารการร่างโต้ตอบหนังสือ
ต่างประเทศและหน้าที่ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 
การศึกษาแต่ละแห่งมีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกันไป17 

การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ในไทยในหน่วยงานในระดับอุดมศึกษาคือหน่วยงานซึ่งที่ทํา
หน้าที่เก่ียวข้องกับฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการประสานงานทางด้านงานวิจัยและมุ่งเน้นในการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันรวมไปถึงวัฒนธรรมมีความเช่ือมโยงกันทุก
มิติ จัดทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศตาม MOU จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ทางวิชาการกับต่างประเทศ ดําเนินงานประสานงานการจัดกิจกรรม และการต้อนรับแขกต่างประเทศ 
ทําการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศ จัดทําแผนข้อมูลแขกต่างประเทศเยือน ณ 
สถาบัน และจัดทําแผนข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ จัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิเทศ
สัมพันธ์ (SAR) จัดกิจกรรมโครงการที่ เ ก่ียวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ โครงการฝึกงาน
ต่างประเทศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการดูงานต่างประเทศ ในส่วนหมวดงานวิจัย มี
หลักการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย การรวบรวมเอกสารเสนอทุนวิจัยภายใน18 

                                                        
16เร่ืองเดียวกัน. 
17สุขวิทย์ โสภาพล, “รายงานผลการดําเนินงานกองวิเทศสัมพันธ์ประจําปี 2558” (กองวิเทศ

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 พฤศจิกายน 2558). 
18กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานการศกึษาส่วนบุคคล-กระทรวงการต่างประเทศ : 

ข้อเสนอแนะในการดําเนนิการ การพัฒนานักวิเทศสัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 
2559), 4. 
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กองวิเทศสัมพันธ์ จัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเชิงรุกส่งเสริม
ช่ือเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศและให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกในอันดับที่สูงขึ้น หลักการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ในประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษามี
หลักการดังน้ีมีหลักวิสัยทัศน์ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายวิชาการพร้อมสนับสนุนให้
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําและมีความเป็นนานาชาติ มีหลักพันธกิจสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้มีความเป็นนานาชาติ ตามมาตรฐานสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศและสร้างเครือข่าย
ภายในและต่างประเทศ19 

ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงาน
เศรษฐกิจ (Changing Economic Structure) การเติบโตของภาคบริการภาคอุตสาหกรรม (Knowledge 
Economy Index) ความต้องการแรงงานโลกาภิวัตน์ (Globalization), EU (การเรียนรูด้านมาตรฐาน
การศึกษารวมจาก Bologna Accord, การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดย
มาตรการแลกเปลี่ยน Mobility, การส่งเสริมการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological 
Change) 

ด้านงานวิชาการ การสื่อสารสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพัฒนาการงานสื่อสาร
ต่างประเทศในระบบโลกสารสนเทศ (Informatization)20 และการส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์เพ่ือความย่ังยืนอย่างมีคุณค่า ประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาน้ันสามารถได้รับการส่งเสริมที่มี
ศักยภาพที่ดีได้จากการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์เพ่ือเช่ือมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนแบบที่
พัฒนาจากเดิมให้ดีย่ิงขึ้น ตามหลักการนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ วิสัยทัศน์
การบริหาร การร่วมสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (World 
Class University) มีนโยบายดังน้ี  

1. บริหารจัดการ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

2. บริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพสู่“มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ” (International-
University-and-International-College) 

                                                        
19เร่ืองเดียวกัน. 
20สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาอุดมศึกษา” 

(กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) (ฉบับใหม่), ฉบับที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3, 
1 มีนาคม 2551), 10-15. 
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3. บริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร และนิสิต เพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกและให้พร้อมรองรับการแข่งขันทางการศึกษาในเวทีสากล 

กลุ่ม พัฒนานโยบายอุดมศึกษาสํา นักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สร้างแผนเพ่ือรองรับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แนวทางดัชนีช้ีวัดแนวทาง
ของเป้าหมายและการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เอ้ือต่อการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของ
ประเทศไทยมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันในอุดมศึกษานั้นมีรูปแบบแผนที่แตกต่าง
ไปตามวัฒนธรรมองค์การและความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการของบุคลากรเพ่ือให้งานวิ
เทศน์สัมพันธ์มีความก้าวหน้าตามแผนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งน้ีผู้วิจัย
มุ่งหวังให้ผลของงานวิจัยตอบสนองระบบกลไกทางการศึกษาของไทยเพ่ือได้รับทั้งการสนับสนุน
ส่งเสริมผลักดันจากความสําคัญของการร่วมมือ 
 

หลักการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในไทย 
 

มีหลักการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และคุณค่า (Value) โดยวิสัยทัศน์ (Vision) ของงานวิเทศสัมพันธ์มีเป้าหมายขององค์กรใน
ช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็น
ตําแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบันแสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร เช่น การบริหาร
จัดการงานวิเทศน์สัมพันธ์เชิงรุกและการบริหารจัดการงานวิเทศน์สัมพันธ์เชิงรับ 

1. การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก มีแบบแผนและนโยบายเชิงรุกมีพ้ืนฐาน
โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์ขององค์กรและผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในจํานวนที่มากเพียงพอและ
เช่ียวชาญประสบการณ์ตามคุณสมบัติอย่างแท้จริงทําให้การดําเนินงานวางแผนระยะยาวลักษณะน้ีมี
เป้ามายที่ชัดเจน แผนดําเนินงาน และโครงการต่างๆมีผลการประเมินติดตามท่ีรวดเร็วเช่นงาน 

1.1 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก จากผลการดําเนินงานโครงการของกอง
วิเทศสัมพันธ์สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกําหนดช่วงเวลา (Time horizon)
ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสําเร็จมีโครงการที่สําคัญ อาทิเช่นโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพเชิงรุกนักวิเทศ
สัมพันธ์รุ่นที่ 7 (International Affairs Personnel Capacity Building Program: batch 7) บริหาร
จัดการโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองวิเทศสัมพันธ์ 
สํานักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยในปี พ.ศ.2545 ดําเนินงานภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริม
เอกภาพและกระบวนทัศน์ ด้านวิ เทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนัก วิ เทศสัมพัน ธ์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University International Affairs Personnel Capacity 
Building Program: batch 1) จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์สร้างการปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยได้จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในงาน
วิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีโดยจากการศึกษาพบว่ากองวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันให้ความสําคัญกับการบริหารงานวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

 1.1.1 การบริหารงานช่วยกําหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
 1.1.2 การบริหารงานส่ือสารให้บุคลากรทราบว่าบุคลากรแต่ละท่านมีส่วนร่วมที่จะ

ทําให้องค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร 
 1.1.3 การบริหารงานช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่น

ปฏิบัติ  
 1.1.4 การบริหารงานสื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาท

และส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย21 นอกจากการสร้างเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์
ภายในสถาบันแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสร้างและการ
ขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก กล
ยุทธ์ แผนพัฒนาเพ่ือผลิตนักวิเทศสัมพันธ์คุณภาพและดําเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายเพ่ือการ
ประสานงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในปีพ.ศ.2549-2558 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริม
เอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์จึงเป็นแนวทาง
ของการบริหารงานบุคคลวิเทศน์สัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี หลักการและ
เหตุผลของแผนการบริหารจัดการคือข้อค้นพบของปัญหาเน่ืองจากโลกปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสําคัญของประเทศ การเรียนรู้และสังคมอุดมปัญญาถูกคาดหวังให้ เป็น
ตัวจักรสําคัญที่จะเป็นพ้ืนฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้านเพ่ือชิงความได้เปรียบกันบน
เวทีการแข่งขันของโลกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องพัฒนาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพองค์กรให้ทัดเทียมกับองค์กร
ในประเทศที่พัฒนาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันน้ีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
รวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพ่ือช่วงชิง ความได้เปรียบในทุกด้านบนเวทีโลกนับวันจะทวีความเข้มข้น

                                                        
21บริษัทซีพีแอลคอนซัลต้ิงเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนทจ์าํกัด, วิสัยทัศน์ (Vision)                  

พันธกิจ (Mission) และคณุค่า (Value), 2558, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.cpl-consult.com/ 
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มากขึ้น องค์กรต้องมีการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงพร้อมรับมือกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบริบทของโลกปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจึงจําเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ที่เป็นเอกภาพโดยได้รับการสร้างและพัฒนาด้าน
ความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญอย่างสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก22 

1.2 การบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก23 จากสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง การจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
ASEAN University Network: The 2nd ASEAN+3 Rectors’ Conference กิจกรรมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิจัยและความร่วมมือ ด้านต่างๆระดับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
และกิจกรรมทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การติดตามผลการเดินทางไปเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของผู้บริหาร การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง การจัดบรรยาย
พิเศษเร่ือง “Strategic Planning for Comprehensive Institutional Internationalization” 
การจัดการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของนักวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาต่างชาติ การพัฒนา
งานของกองวิเทศสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิเทศสัมพันธ์ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพ่ือการพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้าง Best Practice ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของกองวิเทศสัมพันธ์ในปีถัดไป (Next Steps for 2015) ตาม
นโยบายและกลยุทธ์ิเชิงรุกของกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงสร้างเชิงรุกของกองงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการศึกษาเรื่อง
วิสัยทัศน์ เร่ืองพันธกิจและเรื่อค่านิยมของผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ประจําปี 2557 มีประเด็นที่
นํามาศึกษาดังน้ี 

กองวิเทศสัมพันธ์เป ็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในสนับสนุนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยโดยมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางสําหรับ
การติดต่อประสานงานสร้างความสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายความมือทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาองค์กรและแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของภาครัฐและเอกชนทั้ง

                                                        
22มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กองวิเทศน์สัมพันธ์, “รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพ, (นักวิเทศสัมพันธ์             
รุ่นที ่7 (International Affairs Personnel Capacity Building Program: batch 7), 7/2553, 2553). 

23มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองวิเทศสัมพันธ์สาํนักงาน, “รายงานผลการดําเนินงานของกอง
วิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 2557,” 1-15. 



51 

ภายในและต่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นสากลในการจัดการการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่11ตามที่กําหนด
ไว้และเป็นเบ้ืองหลังความสําเร็จของการสร้างปัจจัยที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนหยัดบนเวทีโลกและประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างามและก้าวไปสู่การ
พัฒนาได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังน้ี คือ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นสากล” 

2. พันธกิจ (Mission) สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากลและการ
เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนตอนบนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
และนํามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาความสัมพันธ์
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
แหล่งทุนทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ ดําเนินงานเชิงรุก
ด้านการต่างประเทศเก่ียวกับการประสานงาน พิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย บูรณาการและประสาน
การดําเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเป็นสากลกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศพัฒนาระบบและกลไกด้านการบริหารจัดการให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของ
หน่วยงาน 

3. ค่านิยม (Values) เพ่ือให้สามารถนําไปสู่วิสัยทัศน์ตามท่ีกําหนดไว้กองวิเทศ
สัมพันธ์และ์ได้กําหนดค่านิยมภายใต้คําว่า “TRUST” ซึ่งประกอบด้วย T = Trust ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายมีความเช่ือมั่นในงานที่กองวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการ R = Reliability มีผลการดําเนินงานเป็นที่
น่าเช่ือถือ U = Unity บุคลากรในสังกัดมีเอกภาพ ความสุข และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน S = Social 
Accountability สังคมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ทุกเวลา T = Transparency มีการ
ดําเนินการที่โปร่งใสโดยสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากรในสังกัดมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อประสานงานด้านความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นอย่างดี24  

                                                        
24กองงานวิเทศสัมพันธ์, รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 (เชียงใหม:่ กองวิเทศ

สัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2557), 1-5. 
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การดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557 ได้ให้
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน เพ่ิม ประสิทธิภาพประสิทธิผลและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติตาม
รายละเอียดดังน้ี  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ได้เน้นการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองวิเทศสัมพันธ์ตามที่ผู ้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ได้
นําเสนอในวิสัยทัศน์แผน ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากองวิเทศสัมพันธ์โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากประเด็นยุทธศาสตร์ท้าทาย งานเร่งด่วนที่เริ่มดําเนินการในปี
แรกที่สอดคล้องตามนโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยจัดให้มีการบริหารตามแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีที่เน้นให้เกิด เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดความประหยัดและ
สอดคล้องกับระบบของ มหาวิทยาลัย 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ด้วยการให้บริการท่ีสามารถดําเนินการ
ได้ภายในระยะเวลา ที่กําหนดและสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างเช่น
การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) โดยการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และ ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้และสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ดังจะเห็น
ได้จากการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองทุนการศึกษาของผู้รับทุนทั้งที่เป็น
อาจารย์นักวิจัยและนักศึกษา ต่างชาติด้วยการเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษา
ประจําสถานทูตมาให้ข้อมูลการสมัครทุน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) โดยมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในการ
บริหารจัดการ อย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี 
ดังจะเห็นได้จากมีระบบ E-mail รวมในนามกองวิเทศสัมพันธ์ (irdcmu@gmail.com) เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดสามารถรับทราบข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทุกข้ันตอนโดย
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆสามารถตรวจสอบได้  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องรวมท้ังร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
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และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเช่นการจัดให้นักวิเทศสัมพันธ์ในสังกัดทุกส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัยได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ด้วยการการมอบอํานาจและความ 
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่หัวหน้างานเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เน้นการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหาร ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นําหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการ พิจารณาความดีความชอบโดยเน้นความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ด้วยการปฏิบัติให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยก ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม ดังจะเห็นได้จาก
การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกฝนเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนา 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ด้วยการหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเพ่ือหาข้อคิดเห็นในประเด็นที่สําคัญ เช่นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนางานได้อย่างอิสระ25 

กองงานวิเทศสัมพันธ์มีสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและการดําเนินงานตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยลักษณะ
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและบูรณาการร่วมกับสํานักงาน
เลขานุการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในระดับนโยบายและกลยุทธ์ิเชิงรุก ดังน้ันสัมฤทธิผลจึง
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างเห็นได้ชัดคือ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นสากล
และสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเชิงรุก 

2. จากการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือทําให้ผู้บริหาร National University of 
Singapore แสดงความช่ืนชมถึงผลสัมฤทธ์ิดังกล่าวอย่างดี 

3. สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN และ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) ในการกําหนดความร่วมมือ
และข้อตกลงของการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบัน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มความสัมพันธ์เชิงรุก
แนวราบน้ีมีสมรรถน่ะที่สมฤทธ์ิผลงานปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรมทําให้ได้
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ความคิดเห็น มุมมองและวิสัยทัศน์ของอาเซียนที่สามารถตอบสนองต่อความร่วมมือในกรอบ 
ASEAN+326 

การบริหารเชิงรุกของกองงานวิเทศสัมพันธ์ยังเพ่ิมเร่ืองการอํานวยความสะดวกและ
ติดตามผลการเดินทางไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของผู้บริหารเป็นลักษณะงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและ องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่
จะนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือ การอํานวยความสะดวกและการให้บริการด้าน
การศึกษาเพ่ือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากลจึงทําให้เกิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจํานวนมากในปี 2557 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ได้ให้ความสําคัญกับการนํามหาวิทยาลัยสู ่ความเป็นนานาชาติด้วยการเดินทางไปเยือน
มหาวิทยาลัย สถาบันและองค์กรต่างประเทศเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ทั้งในลักษณะ
ทวิภาคีไตรภาคีและพหุภาคี ด้วยเหตุน้ีกองวิเทศสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานและ
การจัดการเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการเชิงรุก
ทํางานอย่างมียุทธศาสตร์และทิศทางที่ชัดเจน บูรณาการและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคส่วนต่างๆด้วยการนําเคร่ืองมือการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน
สําหรับการขับเคล่ือนและเป็นกลไกให้ยุทธศาสตร์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ตลอดจนการสร้างปัจจัยที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ยืนหยัดบนเวทีโลกและประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างามและก้าวไปสู่การพัฒนาได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนเช่นการสนับสนุนโครงการความร่วมมือจากประเด็นเรื่องการจัดลําดับทางวิชาการ
และประเด็นการเจรจาความร่วมมือทางงานวิเทศสัมพันธ์ผู้บริหารมีกําหนดการในการเดินทางไป
ประชุมประจําปีขององค์กรหรือสถาบันในเครือข่าย ณ ต่างประเทศจะ พิจารณาแนวทางเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของประเทศที่จะเดินทางไปเยือนหรือประเทศอาทิปี 2557 The 
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ได้เชิญอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม
ประจําปี 2557 ณ ประเทศฝรั่งเศส  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯและกองวิเทศสัมพันธ์ได้นํา
ข้อมูลมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศที่ใกล้เคียงและหารือร่วมกับส่วนงานท่ีมีความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
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การ บริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร โดยได้ติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการลงนามใน
ข้อตกลลงทาง วิชาการ หลังจากน้ัน จึงได้จัดทํากําหนดการเดินทางไปเยือนและหรือลงนามใน
ข้อตกลงทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Northumbria University, University of Leeds, 
Bournemouth University ประเทศอังกฤษ University Lumiere Lyon 2, Grenoble University, 
University Monpellier 2 ประเทศ ฝรั่งเศสและพบกับผู้เช่ียวชาญด้านDrone ณ สถานเอกอัครราชทูต 
ประเทศออสเตรียเป็นต้น และมีผลสัมฤทธ์ิเป็นที่ประจักษ์ดังน้ีจากการประชุม ASAIHL ประจําปี 
2557 และการเยือนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสมีดังน้ีได้ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศอังกฤษ 3 มหาวิทยาลัยคือ                 
1. University of Leeds ซึ่งเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มีนักศึกษาทั้งสิ้น
มากกว่า 33,600 คน และได้รับการจัดอันดับเป็นหน่ึงในสิบของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่
ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมากที่สุด 2. Bournemouth University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่
อันดับ 1 ของสหราชอาณาจักรและเป็นสถาบันการศึกษาของคนรุ่นใหม่ที่มีการมุ่งเน้นในการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีนักศึกษา 17,000 คนมีนักศึกษาต่างชาติ 
1,500 คนจาก 130 ประเทศ ทั่วโลก และมีความเป็นเลิศทั้งด้านเรียนการสอนและการวิจัยและ               
3. Northumbria University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่ึงในสมาชิก University Alliance ของ
ประเทศอังกฤษ อิกทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยประเทศฝร่ังเศส                     
1 มหาวิทยาลัยคือ University Monpellier227 นอกจากน้ียังมีการเชิญผู้เช่ียวชาญมาจัดการประชุม
เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ คือ Mr. Emmanuel Houze, Vice Dean of Institute d' 
Administration des Entreprises จาก University Monpellier 2 (UM2) ได้เดินทางมาหารือ
แนวทางความร่วมมือด้าน Dual Degreeรวมทั้งการสร้างหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบันและแนว
ทางการให้ 2 ปริญญาของทั้งสองสถาบันในปี 2557 และ Mr. David Bell, Associate Dean 
International, Faculty of Engineering and Environment และ Mrs. Becky Thomson, Director, 
Faculty of Engineering and Environment จาก Northumbria University ได้เดินทางมาหารือ
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เก่ียวกับแนวทางการสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาวิจัยผ่านช่องทางเครือข่ายทุน Erasmus Mundus, 
C-link Project, Erasmus Mundus plus โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น Partnership กับ 
Northumbria University ตาม MoU ที่ได้ลงนามไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 จากการศึกษาทํา
ให้เห็นได้ว่าการสนับสนุนการเดินทางร่วมสร้างเครือข่ายในเชิงรุกของกองงานวิเทศสัมพันธ์มีความ
ชัดเจนด้านการปฏิบัติงานเชิงปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติที่สูงมากสามารถทําความร่วมมือใน
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หลากหลายมิติอิกทั้งระบุผู้เช่ียวชาญทางสายการศึกษาต่างๆ ได้ชักเจนในโครงการสร้างความสัมพันธ์
เชิงรุกเครือข่ายนี้ 

ทางด้านงานสายมนุษย์และสังคม ศิลปะ บูรณาการ มีการสร้างเครือข่ายเชิงรุกโดย
ผ่านโครงการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The 1st Drone Conference in Thailand: 
Platforms, Regulations, Applications and the Remote Sensing” (อากาศยานไร้คนขับเพ่ือ
การ พัฒนาชุมชนเมืองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)มีลักษณะงานพันธกิจ วิสัยทัศน์ และการสร้าง
คุณค่าตามแนวทางที่กองงานวิเทศสัมพันธ์วางกรอบไว้ดังน้ีคือเป็นงานที่รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเครือข่ายในหมวดเดียวกันตาม
โครงสร้างของงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีลักษณะความเป็นมาคือคณะวิจิตรศิลป์ได้
ประสานงานกับ Università di Sassari, Universita di Sapienza ประเทศอิตาลี ในการที่จะนํา 
Drone อากาศยานไร้คนขับมาขับเคลื่อนโครงการนําร่องสํารวจสภาพเมืองเชียงใหม่ทั้งกายภาพ 
ทรัพยากรของเมืองกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมพร้อมกับการสร้าง
จิตสํานึกในการสงวนรักษามรดกทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนทรัพยากรผ่านกระบวนการเรียน
รู้ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของเมืองในบริบทต่างๆ
ต่อมา อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้หารือแนวทางความร่วมมือทาง วิชาการด้าน 
Drone and Aerospace Technology กับ ดร.วิลาสินี ผากา ผู้เช่ียวชาญด้าน Unmanned Aerial 
Vehicles ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมประชุม 
ASEA UNINET Plenary Meeting ณ ประเทศออสเตรีย และได้พิจารณาเห็นว่า องค์ความรู้เรื่องน้ี
จะสามารถ นําไปต่อยอดให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการสํารวจเมืองในแง่มุมใหม่และจะส่งผลให้สามารถพัฒนา
และสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและการบูรณาการการทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนและเมือง
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเรียนรู้อย่างย่ังยืนต่อไป จึงได้มอบหมายให้กองวิเทศ
สัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Drone ขึ้นเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 60 คน28 จากความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญของการสร้าง
เครือข่ายเรื่องการเข้าใจวาระของความสําคัญความเป็นมา การสร้างงานร่วมกัน การได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากสถานทูตต่างประเทศการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอด 

                                                        
28เร่ืองเดียวกัน, 15. 



57 

ทางด้านสนับสนุนส่งเสริมสร้างคุณค่า Value add วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรเช่น                      
การสร้างโครงการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Strategic Planning for Comprehensive Institutional 
Internationalization” โดยผู้เช่ียวชาญจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มีลักษณะงาน
คือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

มิติความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญประการหน่ึง
ในการ พัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆท้ังการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายของ คุณภาพและมาตรฐานในระดับ World Class และนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะประชากรของสังคมและประชาคมโลก กองวิเทศสัมพันธ์ได้
พิจารณาเห็นความสําคัญของนโยบายการ พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวสู่การหาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค
อาเซียนตอนบนจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เชิญ Dr. Suan Buck 
Sutton, Bryn Mawr College ผู้เช่ียวชาญการจัดทํายุทธศาสตร์นานาชาติ มาบรรยายพิเศษเรื่อง
“Strategic Planning for Comprehensive Institutional Internationalization” เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นานาชาติให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้าน
วิเทศสัมพันธ์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 255729 ทําให้มีการสัมฤทธิผลอย่างเป็นที่ประจักษ์ดังน้ี  

1. สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยด้าน การพัฒนาความเป็นสากลและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเชิงรุก 

2. ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ได้เพ่ิมพูนความรู้และประการณ์ด้านความเป็นนานาชาติและการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา 

1.3 การบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก ความร่วมมือทางศิลปะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน การประชุมทางวิชาการอาเซียนซีกโลกใต้ ชื่อโครงการความร่วมมือทาง
ศิลปะในกลุ่มประเทศอาเซียน การประชุมทางวิชาการอาเซียนซีกโลกใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ASIAN ART SYNERGY The Art Conference in Global South  

 หลักการและเหตุผล ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันศิลปะต่างๆ ของประเทศ
ไทยล้วนมีมุมมองการพัฒนาศิลปะไปในเชิงเลียนแบบและกวดให้ทันโลกตะวันตกจนทําให้หลงลืม

                                                        
29เร่ืองเดียวกัน. 



58 

รากเหง้าของตัวเองและความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านในเอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มมิตรประเทศอาเซียน
จนอาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน นักวิชาการศิลปะและขุนนาง วัฒนธรรมไทยไม่ทราบเลยว่าเพ่ือนบ้านชาว
อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ฯลฯ กําลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรอยู่ดูเหมือน
เร่ืองราวทํานองเดียวกันน้ีจะเกิดขึ้นในหลายประเทศอาเซียน30 

ความร่วมมือทางด้านวรรณกรรมในประเทศกลุ่มอาเซียนปรากฏชัดเจนกว่าดังจะ
เห็นได้จากมีการให้รางวัลซีไรท์แก่บรรดา นักประพันธ์ในกลุ่มอาเซียนมาหลายทศวรรษแล้วแต่ความ
ร่วมมือทางด้านทัศนศิลป์ที่มีกันอยู่ปะปรายอาจไม่นับว่าได้สร้างความแน่นแฟ้นและกลมเกลียวกัน
เท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีดําริที่จะทดลองทําโครงการนําร่อง
ในหัวข้อ” Asian Arts Synergy” ขึ้น เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกันอย่างจริงจังทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กับกลุ่มอาเซียนในอนาคต 

โดยความร่วมมือขั้นเร่ิมต้นโดยคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจ
และรู้จักกันมากขึ้นในแง่ของ soft science โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมพ้ืนถ่ิน ศิลปกรรมที่เกี่ยวเน่ือง
กบัศาสนา ตลอดรวมถึงศิลปกรรมร่วมสมัย  

ทั้งน้ีโดยเปรียบเทียบแล้ว อาเซียนต่างมีประวัติศาสตร์และความเช่ือทางศาสนา
รวมถึงการมีประสบการณ์ทางการเมือง ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาแตกต่างและซับซ้อนกว่ากลุ่ม
ประเทศยุโรป กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เรามีความเช่ือทางศาสนาที่ต่างกันอย่างน้อย 3 ศาสนา และ
ต่างได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจากอินโดจีนเข้ามาผสมผสาน ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่จะทําความรู้จักกันและเข้าใจในปัญหาที่เรามีต่าง กันให้มากข้ึนโดยลําดับ 

ในความต่างที่เรามีน้ัน ไม่ว่าจะในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ล้วนเป็นความ
งดงามในความหลากหลาย อุปมาเปรียบเสมือนป่าไม้ที่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ุนานาชนิด มิใช่พืชเชิงเด่ียว
อย่างเกษตรอุตสาหกรรม และด้วยความหลากพันธ์ุหลายชนิดน้ี ทําให้อาเซียนมีความอุดมสมบูรณ์
ทางวัฒนธรรมอย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงเก่ียวกับความหลากหลายเหล่านี้เรากลับ
รับรู้มันผ่านสื่อของโลกตะวันตกมากย่ิงกว่าความรู้ที่เราจะถ่ายทอดและมีความสัมพันธ์กัน จิตวิญญาน
ของความเป็นอาเซียนในฐานะภูมิภาคหน่ึงที่มีวัฒนธรรมอันชัดเจน ซึ่งเดินทางผ่านกาลเวลามาอย่าง
ปลอดภัยร่วมกันอย่างน้อยก็ในระดับหน่ึง ที่เรายังสามารถธํารงความมีอัตลักษณ์อันเด่นชัดของตัวเองได้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยตรงด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันการศึกษาทางศิลปะเพ่ือสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

                                                        
30คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, “รายงานโครงการความร่วมมือทางศิลปะในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน การประชุมทางวิชาการอาเซียนซีกโลกใต้,” 2553. 
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ศิลปะใน อนาคตเพ่ือยืนยันถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะในภูมิภาคอาเซียนในฐานะ art spot หน่ึงของโลก
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์กันทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนอย่างเท่าเทียม 

การรวบรวมผลงานตีพิมพ์ โครงการความร่วมมือทางศิลปะในกลุ่มอาเซียนจะจัด
เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นแบบรูปเล่มหนังสือและเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. ผลที่ได้คือ มีความเข้าใจฐานทุนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
มากขึ้น  

2. มีความรับรู้เก่ียวกับศักยภาพและปัญหาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่ม
อาเซียนปูทางไปสู่ความร่วมมือกันอย่างมั่นคงและเสมอภาคทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่ม
อาเซียน  

3. ได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางศิลปะกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านมุมมองของตะวันตก 
สรุปโครงการดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความร่วมมือ ภาคปฏิบัติ และ

นํามาซึ่งวิถีการทํางานร่วมกันและนําเสนอถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว อิกทั้งยังยอมรับในความต่างเร่ือง
ของสังคม การเมืองซึ่งแต่ละภูมิภาคของอาเซียนมีความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมที่สื่อสารออกมาจาก
งานศิลปะต่างๆได้เป็นอย่างดี การร่วมมือเพ่ือสร้างผลงานดังกล่าวจึงเป็นงานวิเทศน์สัมพันธ์เชิงรุก
แบบเครือข่ายทางศิลปะที่ดี 

1.4 การบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสถานประกอบการ Stakeholders and Entrepreneurs ที่สนับสนุนวิชาชีพการออกแบบ 
รายงานผลโครงงานวิจัยเร่ืองคู่มือการออกแบบบริการ Service Design Process เรียนรู้ขั้นตอนการ
ทํางานออกแบบบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยการสํารวจ และเก็บข้อมูล (Exploration) การสร้าง
แนวคิดงานบริการ (Creation) และการนําแนวคิดไปทดสอบ และปฏิบัติจริง (Reflection & 
Implementation) โดยมีแผ่นแบบเครื่องมือ (Tool Template) ที่สามารถนําไปใช้จริงได้โดยง่าย
เป็นส่วนประกอบ และช่วยเพ่ิมความเข้าใจในแต่ละเคร่ืองมือให้มากขึ้น Service Design โดยทํา
ความรู้จักกับการออกแบบบริการ ทั้งความรู้พ้ืนฐาน กระบวนการและเคร่ืองมือในการออกแบบ ผ่าน
ความรู้ KM Knowledge Management ผ่านผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยบริการเพ่ืองานออกแบบ มี
ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขั้นตอนของโครงการดังกล่าวมีดังนี้ พ้ืนฐานองค์ความรู้ใน
งานออกแบบบริการ กระบวนการออกแบบบริการ การนําเคร่ืองมือไปใช้ การทดลอง 

 จากรายงานผลโครงงานวิจัยเรื่องคู่มือการออกแบบบริการ Service Design 
Process ของ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีนโยบายสาธารณะเชิงรุก ดังน้ี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand 
Creative & Design Center: TCDC) เดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงจุดแข็งด้านทรัพยากรและวัฒนธรรมของ
ประเทศ สามารถนําไปใช้เพ่ือตอบสนองโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในโลกยุคปัจจุบัน31 โดยองค์กรมีนโยบายเชิงรุก เพ่ือ
สร้างสรรค์สนับสนุนนักออกแบบในแง่ของข้อมูล และปฏิบัติการโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาล มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ดังน้ีวางแผนและร่วมกําหนดทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
และแปรไปสู่การจัดทําแผนกิจกรรม โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯศึกษา รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและมาตรการต่างๆเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมท้ังการจัดทําดัชนี
ช้ีวัดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creativities Index) วางแผน ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการ
เน้ือหาขององค์กรในภาพรวม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งองค์กร 
สมาคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านนโยบาย การนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและงานวิชาการต่างๆ ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 TCDC 32 บริหารจัดการองค์กรด้านศูนย์กลางการสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนนโนบาย
เชิงรุกเน่ืองจากเห็นสภาวะในสังคมยุคน้ี คือ ยุคแห่งการแข่งขัน แย่งชิงโอกาส การใช้ช้ันเชิงทางธุรกิจ 
และความคิดสร้างสรรค์โดยการออกแบบได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างทุก ๆ โอกาสให้เกิดขึ้น
ได้จริงโดยเฉพาะโลกธุรกิจยุคใหม่ที่อาศัยความได้เปรียบจากการสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิต และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต้องลดลงด้วย TCDC ปลุกกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ให้เกิดข้ึน
ในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยหันมา สนใจและตระหนักถึงการใช้กระบวนการ ออกแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน ชีวิตประจําวันรวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ๆ จากนโยบายของ
องค์กรและจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของคุณอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล ผู้อํานวยการศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบของ TCDC ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจของ TCDC ในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้าน 
การออกแบบให้กับคนในสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ AEC ที่มีผลกระทบต่อสังคม วิเคราะห์
ระบบความคิดด้านงานสร้างสรรค์ของประเทศเพ่ือนบ้าน ด้าน R&D โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์เรื่อง

                                                        
31ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC), 

“Policyand Political Development,” เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://member.tcdc.or.th/ 

32อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล, “ดีไซน์สร้างโอกาส” วารสาร Inspired Design Thinking @ 
TCDC 41, 235 (June-July 2014). 
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การมีโครงสร้างด้านห้อง สมุด และมีการลงทุนด้าน R&D และให้สิทธิพิเศษสําหรับเอกชนที่ลงทุนด้าน 
R&D รวม ถึงการมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน SME เป็น Priority ทําให้ TCDC ภายใต้การ
กํากับติดตามผลจากรัฐบาลมีความรอบคอบในการวางนโยบาย แบบแผนและการปฏิบัติ ลักษณะ
สากล ดังน้ี TCDC มีความพยายามอย่างมากที่ จะจุดประกายให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
จัดโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระตุกต่อมจินตนาการไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการท้ังแบบถาวรและหมุนเวียน 
คลังความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทั้งน้ี TCDC ได้ให้นิยามความเป็นตัวตนว่า ไม่ใช่โรงเรียนหรือ
สถาบันวิจัยแต่เป็น “มหรสพทาง ปัญญา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดและประกายความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นใน สังคมไทยโดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ แบบสากล  

 สรุปการปฏิบัติการบริหารเชิงรุกด้านงานวิเทศน์สัมพันธ์ หรือการสื่อสารกับองค์กร
ต่างประเทศของ TCDC จึงมาจากนิยามหลักสากล รวดเร็ว ความรู้เป็นเชิงพัฒนาเชิงรุกกับทุก
โครงการท่ีปรากฏ กับสื่อและลักษณะปฏิบัติงาน ลักษณะงานบริหารจัดการจึงมีความโดดเด่น และ
น่าสนใจ เมื่อเปรียบข้อแตกต่างจากหน่วยงานสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ซึ่งมีเรื่องของ ปัจจัย
ความจําเป็นของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงรุก เป็นเรื่องหน่ึงที่ต้องใช้เวลา
และการปฏิบัติผลงานติดตาม แต่องค์กรแบบอย่างศูนย์สร้างสรรค์ TCDC ใช้หลักวิสัยทัศน์ลักษณะ
แบบการสร้างกลไกกระตุ้นด้วยโครงการต่างๆ การเชิญผู้เช่ียวชาญโดยตรงที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องน้ันๆ ที่มีความทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ดีในสังคมไทยอนาคตให้เกิดมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประโยชน์ 
แต่การสร้างกลไกเหล่าน้ีย่อมอาศัยงบประมาณจํานวนมากและความร่วมมือที่เกิดข้ึนภายใต้โครงการ
มีผลในระดับนักออกแบบเกิดการขับเคลื่อนระดับไหน และมีปัจจัยแทรกซ้อนที่เป็นช่องทางจากงานวิ
เทศน์สัมพันธ์ช่วยสนับสนุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจึงเป็นระบบการ
บริหารท่ีมีผลกับงานวิจัย การบริหารสถาบันศิลปะและการออกแบบทศวรรษหน้าได้เป็นอย่างดีเย่ียม 

1.5 การบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิต (Office of International Affairs) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ
และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเพ่ือก้าว
สู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ขยายเครือข่าย
และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สนับสนุนหน่วยงานวิชาการในการบูรณาการความเป็น
สากลในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนการสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานด้านการศึกษาต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรปริญญาร่วม จัดทําและจัดเก็บเอกสาร
ต่างประเทศ ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติการร่วม การทําวิจัยร่วม การดูงาน 
การจัดสัมมนา งานพิธีการ การลงนาม การต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลทุนจาก
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ต่างประเทศ การให้บริการด้านเอกสารการตรวจลงตรา ประสานงานด้านสุขภาพ การให้คําปรึกษา 
และ การติดต่อหน่วยงานราชการแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งธํารงรักษาเครือข่ายและความร่วมมือ
กับสถาบันต่างประเทศ  

 ภารกิจหลัก คือสิ่งที่ต้องทํา การวางแผน ขอบเขตของสิ่งที่ต้องทํา33  
1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็น

นานาชาติ (International Relations, Academic network and Internationalization policy 
support) 

1.1 การขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
1.2 การจัดทําบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง และ พิธีลงนามในการสร้างความ

ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 
1.3 งานพิธีการ การรับรอง คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

จากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเย่ียมชมงานและเจรจาเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
1.4 การธํารงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน

ต่างประเทศ 
1.5 งานสนับสนุนการจัดทํานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและระบบบริหาร

จัดการเพ่ือการสร้างความเป็นนานาชาติ 
1.6 โครงการนําร่องเพ่ือสนองนโยบายและแผนปฏิบัติการการสร้างความเป็น

นานาชาติ 
1.7 การจัดประชุม เจรจา และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือริเริ่ม 

และ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความเป็นนานาชาติ 
1.8 งานติดตามผล และ จัดทํารายงานการดําเนินการตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการในการสร้างความเป็นนานาชาติ 
1.9 งานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
1.10 งานส่งเสริมและประสานงานโครงการนานาชาติ การจัดทําหลักสูตร

ปริญญาร่วม 
1.11 งานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

(International Activities & special projects) 
1.12 งานสนับสนุนประสานงานทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างประเทศ 

                                                        
33สํานักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิต, พันธกิจ วิสนัทัศน์ แนวทางภารกิจ, เข้าถึงเมื่อ

19 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www2.rsu.ac.th/unit 
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2. บริการข้อมูล  ให้คําแนะนํา  และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ 
(International Service Center) 

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2.2 ดูแลการทําเรื่องขอวีซ่าให้นักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่จัดข้ึน 

โดยหน่วยงานภายนอก 
2.4 ให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศอ่ืนๆ กับอาจารย์ และนักศึกษา 

3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากร เพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างแดน  
3.1 จัดโครงการเพ่ิมพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการบริการท่ี 

โรงแรมในยุโรป 
3.2 จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สําหรับบุคลากร และนักศึกษา 
3.3 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกงานกับมหาวิทยาลัยคู่คิด 
3.4 จัดโครงการอบรมระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่คิด34 

รายช่ือสถาบันคู่คิดที่นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาเป็นเวลา 1 เทอม รวมท้ังการ ไปดูงาน 
ของบุคลากร ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ  

 
ทวีปเอเชีย: 
Bhutan  

Royal Civil Service Commission 
Brunei 
 Universiti Brunei Darrusalam 
Cambodia 
 Norton University 
 International University of Cambodia 
China 
 University of Information Technology 
Dali University 
 Guangdong Ocean University 
 Guangxi University for Nationalities 

                                                        
34เร่ืองเดียวกัน. 



64 

 Heilongjiang University of Chinese Medicine 
 Xiamen University(Overseas Education College) 
 Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language 
 Yunnan University of Finance and Economics 
India 
 Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed University) 
Indonesia  
 Universitas Widyatama 
 Institute of Informatics and Business Darmajaya Lampung 
 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", UPN Yogyakarta 
Japan 
 Bunka Gakuen Educational Foundation 
 Hokuriku University 
 Josai University Educational Corporation 
 Kwansei Gakuin University 
 Kyoto Gakuen University 
 Osaka University of Foreign Studies 
 Toyo College of Food Technolog 
Korea 
 Dong-Seo University 
 Dong-Eui University 
 Gyeongju University 
 Inha University 
 Kookmin University 
 Kyung Hee University 
Laos 
 National University of Laos (NUoL) 
 Lao-Luxembourg Health Initiatives Support Programme 
Macao 
 Institute for Tourism Studies 
Malaysia 
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 Universiti Teknologi Mara(UiTM) 
 National Defence University of Malaysia 
 Universiti Teknikal Mara Sdn. Bhd. (UniKL) 
Myanmar  
 MCC Training Institute 
 Thabyay Education Foundation 
Nepal 
 Empower Nepali Girls (NGO) 
 Namaste Nepal Helping Himalayan Children (NGO) 
 Maiti Nepal (NGO) 
Philippines  
 University of the Philippines, Manila 
 Ateneo de Zamboanga University 
Taiwan 
 Ming Chuan University 
 National Pingtung University of Science and Technology 
 National Taiwan Normal University 
Vietnam 
 Cantho University 
 Duy Tan University 
 Hanoi University 
 National Economics University 
 FPT University 
 
ทวีปออสเตรเลีย: 
Australia 
 Charles Darwin University 
 Royal Melbourne Institute of Technology 
 The University of Queensland 
 Griffith University 
 Murdoch University 
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 University of New England (UNE) 
 University of Wollongong 
 Williams Business College (WBC) 
New Zealand 
 Auckland University of Technology 
 International Pacific College 
 
ทวีปยุโรป: 
Belgium 
 CVO Elishout COOVI 
 Czech Republic 
 Technical University of Brno 
England 
 The University of London 
 Queen's University Belfast 
Finland 
 Kajaani University of Applied Sciences 
 Savonia University of Applied Sciences 
 Tampere University of Technology 
 Turku University of Applied Sciences 
 Vassa University of Applied Sciences (VAMK) 
France 
 Institut Superieur Specialise De La Mode, Paris 
Italy 
 University of Palermo 
Germany 
 Aachen University of Applied Sciences 
 European University Viadrina 
 University of Bamberg 
The Netherlands 
 Arnhem Business School 
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 Hanze University Groningen, University of Applied Science 
 Stenden Universityy 
Sweden 
 Malmo University 
 Malardalen University 
 Karlstad University 
 
ทวีปอเมริกา: 
United States 
 Columbia College 
 Cal State University San Bernardino 
 Iowa state University of Science and Technology, College of Engineering 
 Eastern Washington University 
 Unity Technologies Corporation 
 State University of New York, Cortland 
 University of Vermont 
Canada 
 Gander Aerospace Technologies35 
 
หน้าที่หลักขององค์กรด้านการบริหารจัดการ 
1. International Relationships 
2. Communication 
3. Strategies Partnership Building 
4. International Reception and Protocol 
5. Mou, Moa, Cooperation, Initiation and Management 
6. Internationalization36 
 
 

                                                        
35เร่ืองเดียวกัน. 
36เร่ืองเดียวกัน. 
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สรุปหลักการบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชงิรุกในประเทศไทย 
 

ด้านหลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการเพ่ิมบทบาทเชิงรุกใน
สังคมระหว่างประเทศเป็นผู้นําในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นศูนย์กลางและจุดเช่ือมในเอเชีย
ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาครัฐบาลจึงให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based and 
Learning Society) ที่ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง สร้าง
งานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างรู้เท่าทันอันจะนําไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่จะจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มี
คุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมฐานความรู้และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากน้ียังได้กําหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติใน การสร้าง
เสริมโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการน้ีสํานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานด้าน
ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือศึกษายุทธศาสตร์เชิงรุกด้านความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทั้งในกรอบความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีสําหรับปี พ.ศ 2548-2549 อันจะนําไปสู่
เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลในการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน
และในภูมิภาค37 จากการศึกษาเอกสาร ตําราวิชาการ และงานวิจัยเรื่องการศึกษายุทธศาสตร์เชิงรุก
ด้านงานความร่วมมือต่างประเทศ ผลจากงานวิจัยที่วิเคราะห์จากการวิจัย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และ
หรือผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 6-9 ประมาณ 80-100 คนและ
ข้อมูลรายงานโครงการ งานสร้างความร่วมมือ เครือข่าย ของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายกองานวิเทศ
สัมพันธ์เชิงรุก เป็นที่ประจักษ์ในช่วงปี 2555-2559 ที่มีรายงานสัมฤทธิผลและข้อสรุปเพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดเชิงนโยบายและกลยุทธ์ิ เพ่ือสร้างกรอบการทํางานในทศวรรษหน้า มีผลมาจากการวางแผนและ
วิธีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ดังน้ันข้อสรุปเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก มีดังน้ี 

                                                        
37จุไรรัตน์ แสงบญุนํา, สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, “การศึกษา

ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยตามกรอบความร่วมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ปี พ.ศ 2548 - 2549.” 
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1. เรื่องการศึกษายุทธศาสตร์การดําเนินงาน ด้านต่างประเทศของประเทศไทยในรูปแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ 2542 นโยบายรัฐบาลด้านต่างประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านต่างประเทศ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย แผนการดําเนินงานด้านต่างประเทศขององค์การระหว่าง
ประเทศและสถานทูตต่างๆ เพ่ือจัดทําเอกสาร ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้าน ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิกาและจากร่างกําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548-254938 

2. เร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ มีการวางนโยบายเพ่ือพัฒนา
องค์กรส่วนบริหารงานวิเทศสัมพัน์เชิงรุกโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมท้ังการ
เรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอกบางสาขา ตลอดจนการฝึก 
อบรม สัมมนาและเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นให้แก่ นักศึกษาและผู้สนใจชาวต่างประเทศ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล (Internationalization) จําเป็นต้องขับเคลื่อนและเตรียม 
ความพร้อมในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
การพัฒนา นักศึกษา และด้านวิเทศสัมพันธ์ควบคู่กันไปตามกรอบการพัฒนาแต่ละด้านกองวิเทศ
สัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานด้านต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่
ทันสมัยเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นสากลจําเป็นต้องมีการเตรียม ความ
พร้อมของบุคลากรมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ปรับกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทํางานใน
รูปแบบใหม่เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันที่สามารถผลิตผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและดํารงอยู่
ได้อย่างย่ังยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วด้วยการศึกษากฏ ระเบียบ ข้อบัง
คับของ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมท้ังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่
เหมาะสมในการทํางานอย่างบูรณาการมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างดี39 

3. เรื่องบริหารจัดการเง่ือนไขเวลา และการตอนลดขั้นตอนการจัดทําบันทึกใหม่และ
ประหยัดเวลาในการทํางาน ศึกษาด้านความล้มเหลงเชิงการจัดเก็บบูรณาการข้อมูล เช่นเดียวกับงาน

                                                        
38เร่ืองเดียวกัน. 
39กองงานวิเทศสัมพันธ์, “รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557,” 37. 
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บรรณารักษ์ห้องสมุด การแยกสาระหมวดหมู่งาน การจัดบริการสําหรับช่องทางงานวิเทศน์สัมพันธ์
แนวใหม่ เช่น Service Research Practice งาน Best Practice งานฐานข้อมูล โดยการจัดเก็บต่างๆ 
เรียนรู้จากการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการงานบริการแนวใหม่ 

4. การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์แนวทศวรรษหน้าเป็นเรื่องการพัฒนาคนพร้อมกับงาน
เน่ืองจากการเปิดโลกเสรี การบูรณาการ การจัดการเป็นเร่ืองสําคัญในการทํางานเชิงรุก ดังเช่น
การศึกษาที่ค้นพบจากงานเอกสาร รายงานผลสรุปโครงการเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยทําให้ทราบว่า
การดําเนินงานควรมีทิศทางที่เตรียมพร้อมเช่นโครงสร้างหลักสูตรของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 7 
(International Affairs Personnel Capacity Building Program: batch 7) ของกองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แบ่งเน้ือหาในการฝึกอบรม (Coaching) ออกเป็น 
4 หมวดประกอบด้วย  

1. หมวดการศึกษาทั่วไป Global Issues ที่มีผลกระทบต่อนโยบายด้านต่างประเทศ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross Culture) National Qualification Framework for 
Global Work Forceเทคโนโลยี ข่าวสาร ฐานข้อมูล เครือข่าย 

2. หมวดการศึกษางานด้านวิเทศสัมพันธ์ และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
บทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ที่มี ต่อองค์กร การจัดประชุม สัมมนาระดับนานาชาติKnowledge 
Promotion Expert การจัดงานพิธีการ งานเลี้ยงรับรองอย่างนักการทูต  

3. การเขียนข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ การร่างคํากล่าว และจดหมายภาษาอังกฤษ 
พิธีกร และการพูดในที่สาธารณะ หมวดการศึกษาดูงานต่างประเทศ การศึกษาวิจัยในสถาบันอุม
ศึกษา การศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  

4. การศึกษาโครงสร้าง สถาปัตยกรรม การศึกษาสังคม เศรษฐกิจ และสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่40 
 

1. การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ มีแบบแผนและนโยบายเชิงรับมีพ้ืนฐาน
โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์ขององค์กรและผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในจํานวนที่มีคุณภาพด้านการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ ตรวจสอบวิเคราะห์ได้จากฐานข้อมูลอ้างอิง การสร้าง MOU การแลกเปลี่ยน
บุคลากรของสถาบัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันและเรื่องการทํางานวิจัยร่วมและหรือ

                                                        
40“รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์

และการพัฒนาศักยภาพ” (กองวิเทศสัมพันธ์สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.), 
3-4. 
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โครงการต่างๆแสดงถึงศักยภาพ อิกทั้งเร่ืองความเช่ียวชาญประสบการณ์ตามคุณสมบัติอย่างแท้จริง
ทําให้การดําเนินงานวางแผนระยะสั้นและยาวลักษณะน้ีมีเป้ามายที่สืบค้นได้ แผนดําเนินงาน และ
โครงการต่างๆมีผลการประเมินติดตามท่ีมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่นงาน 

1.1 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ มหาวิทยาลัยจุฬาฯ 
1.2 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.3 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ ด้านงานดนตรีและการแสดง ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยมหิดล 
1.4 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ ด้านงานศิลปะการออกแบบและ

วัฒนธรรม ของสถานฑูตฝร่ังเศส และสถานทูตญี่ปุ่น 
1.5 การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ ด้านงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆของ

สถานทูตอังกฤษ British council เยอรมัน DAAD รายละเอียดดังน้ี 
1.5.1 รูปแบบการดําเนินงานของกองทุนนิวตัน หน่วยงานอิสระของสหราช

อาณาจักรจํานวน 15 หน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยในประเทศภาคีจํานวน 16 
ประเทศทั่วโลก ดําเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการ และจัดสรรและบริหารงบประมาณที่ได้รับ
จากกองทุนนิวตัน โดยเปิดโอกาสให้องค์กร สถาบัน และบุคคลท่ีสนใจ ประเด็นวิจัยที่ให้ความสําคัญ
สําหรับประเทศไทย กองทุนนิวตันซึ่งดําเนินงานร่วมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรเพ่ือ
การสนับสนุนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับประเด็นวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ดิจิทัล 
นวัตกรรม และการประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 

1.5.2 รูปแบบการส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน EURAXESS ในเรื่องงานวิชาการ 
การสนับสนุนโครงการ โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

1.5.3 รูปแบบการประสานงานตามยุทธศาสตร์ ดัชนีช้ีวัด และ นโยบายทางวิชาการ
สนับสนุนเร่ืองงานต่างประเทศ 

1.5.4 DAAD DAAD ย่อมาจากคําเต็มในภาษาเยอรมันว่า Deutscher Akademischer 
Austauschdienst หรือช่ือในภาษาอังกฤษคือ German Academic Exchange Service เป็น 
หน่วยงานของรัฐบาลเยอรมันที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทั้งนักเรียนเยอรมันที่จะไปเรียน
ต่างประเทศ และนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียนที่เยอรมัน สําหรับประเทศไทยน้ัน จํานวนที่ได้รับมา
จัดสรรแต่ละปีไม่แน่นอนครับ ยกตัวอย่างปี 2002 ได้รับมาทั้งสิ้น 8 ทุน ส่วนใหญ่ผู้ได้รับทุนจะเป็น
อาจารย์ หรือข้าราชการ แต่หลายคร้ังก็มีการให้ ทุนแก่บุคคลทั่วไปด้วย โดยทุนที่ทาง DAAD ให้
สําหรับประเทศไทยนั้น มีทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาเอก 
และโดยปกติแล้วทาง DAAD จะให้ทุนที่มีระยะเวลา 1 ปี แต่สามารถที่จะขอต่อทุนออกไปได้แบบปี
ต่อปี โดย DAAD จะให้ทุนประมาณ 3 ปี มากที่สุดไม่เกิน 4 ปี สําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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นอกจากน้ันยังมีทุนการศึกษาประเภทอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น Scholarships for Postgraduate 
Courses with Relevance to Developing Countries, ทุนสําหรับการศึกษาต่อ หรือ ดูงาน 
โครงการความร่วมมือระหว่าง DAAD กับโครงการทุนกาญจนภิเษก (ปริญญาเอก) เพ่ือให้นักเรียนทุน
กาญจนาภิเษกสามารถขอทุนมาทําการวิจัยในประเทศเยอรมัน เป็นต้น 

1.5.5 การประชุมผู้บริหารเร่ืองงานต่างประเทศ อุดมศึกษาด้านต่างประเทศ 
สนับสนุนโดย สกอ.ต่างประเทศ 
 

หลักการการบริหารงานวิเทศสัมพนัธ์ในต่างประเทศ 
 

การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศมีวิวัฒนาการและรูปแบบการจัดการที่
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจาก
การศึกษาสามารถวิเคราะห์การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับ
องค์ความรู้ด้านงานศิลปะและการออกแบบ ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประทศเชิงวิชาการ 
2. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศเชิงปฏิบัติ 
 
1. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศเชิงวิชาการ อยู่ในส่วนของ International 

Relations มีแนวคิดในการบริหารจัดการด้านวิชาการว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 
สะท้อนให้เห็นถึงและให้การต้อนรับที่หลากหลายของวิธีการทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้ที่อภิปรายคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่ศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องและการศึกษาการออกแบบ
นําเสนอกรณีศึกษาที่แสดงการวิเคราะห์และเป็นแบบแผนอย่างศิลปะเฉพาะฝีมือและการออกแบบใน
ทุกภาคส่วนของการศึกษาได้ดี และสามารถเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ
ศิลปะและการออกแบบการศึกษาได้41 ทั้งน้ี การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์จะทําพันธกิจกับหลักสูตร
ร่วมกันในเชิงวิชาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.1 หลักสูตรการออกแบบร่วมกันเช่นหลักสูตรร่วมกับประเทศในอาเซียนเพ่ือสร้าง
ความสําคัญของการศึกษาก็สามารถแสดงให้เห็นว่างานการออกแบบหลักสูตรที่คล้ายกันทํางาน
ร่วมกันอาจจะนําไปใช้กับขอบเขตที่กว้างขึ้นของงานแบบด้ังเดิมให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เป็น

                                                        
41Chan, Patrick K. C., Nsead, “A Collaborative Design Curriculum for Reviving 

Sheet Metal Handicraft” The International Journal of Art & Design Education 
(iJADE) 34, 3 (2015): 369-377. 
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อย่างดี เช่น การบูรณาการ Integrated การสร้างงานวิชาการข้ามสาย ทักษะงานสายที่ใกล้เคียงกัน
ส่งเสริมกัน Cross disclibinary skill ดังน้ันพันธกิจคือการร่วมมือกันทางการสร้างหลักสูตรร่วมทาง
วิชาการเพ่ือสร้างงานที่กว้างขึ้น และวิสัยทัศน์คือการสร้างเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ของสังคม ความ
ยั่งยืน สภาพแวดล้อม และเร่ืองความปลอดภัย รวมถึงจากภัยธรรมชาติด้วย ความร่วมมือจึงเป็น
ลักษณะใช้ความรู้ร่วมกัน สร้างสิ่งใหม่42 

1.2 ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยมี
สองรูปแบบ คือ ความร่วมมือในโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากจากงบประมาณของสหภาพยุโรป 
โดยมีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้ดําเนินการและความร่วมมือผ่านโครงการในระดับ
ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยตรง ว่าด้วยเรื่องความช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนา ความร่วมมือระดับภูมิภาค ด้านการศึกษา43 การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมงานวิเทศ
สัมพันธ์จึงอาศัยทักษะความเช่ียวชาญด้านวิชาการท่ีต้องมีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
เช่นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถต่างๆ หน่วยงานดังกล่าวคือ หน่วยงานบริหารงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งช่องทางการติดต่อประสานงานน้ัน โดย
ปกติ จะผ่านทางมหาวิทยาลัย สถาบันที่มีสัดส่วนนักวิชาการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นที่
ประจักษ์ การบริหารจัดการด้านปฏิสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์  

2. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศเชิงปฏิบัติ  
2.1 งานส่งเสริมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ งานประชุม 
2.2 งานส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ งานเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม 

ที่ดีและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมสร้างกิจกรรมและสร้างโครงการ 
 

หลักการบริหารของสถาบันศิลปะและการออกแบบด้านงานต่างประเทศในไทย 
 

จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยทําการศึกษาสถาบันศิลปะและการ
ออกแบบในประเทศไทยตามรายช่ือทางวิชาการที่สืบค้นจากสาขาวิชาตามความหมายคือรายช่ือ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิจิตรศิลป์ หรือ 
สาขาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ และสาขาอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบันและปรากฏ

                                                        
42Ibid. 
43ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559,              

เข้าถึงได้จาก http://www.deltha.cec.eu.int. 
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ฐานข้อมูลในสารานุกรมเสรี ทั้งสถาบันศิลปะและการออกแบบของรัฐ สถาบันศิลปะและการ
ออกแบบในกํากับของรัฐ และสถาบันศิลปะและการออกแบบเอกชน โดยทําการแบ่งกลุ่มตามพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ คุณค่า ตามหลักบริหารจัดการด้านงานวิเทศน์สัมพันธ์ และงานด้านต่างประเทศที่มีความ
ร่วมมือ ความสัมพันธ์เชิงวิชาการ งานวิจัย งานบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ โครงการต่างๆ จากการ
วิเคราะห์สามารถแบ่งกลุ่มการบริหารงานตามหลักการดังกล่าวได้ 3 กลุ่ม ดังน้ีคือ 

1. บริหารตามหลักปรัชญาด้ังเดิม 
2. บริหารตามหลักนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. บริหารตามแนวคิด ทฤษฎี ของผู้บริหาร โดยองค์รวม 
 
1. บริหารตามหลักปรัชญาด้ังเดิม 
 ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (15 กันยายน พ.ศ. 2435-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) เดิม

ชื่อคอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) ชาวอิตาลีสัญชาติไทยเป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์
ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยถือเป็นปู
ชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานท่ีเป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่
รู้จักกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้ก่อต้ังและอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งภายหลัง
ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารย์ศิลป์ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีคน
แรกของมหาวิทยาลัยมีความรักใคร่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อยู่ตลอดจนเป็นที่รักและนับถือ
ทั้งในหมู่ศิษย์และอาจารย์ด้วยกันศาสตราจารย์ศิลป์ยังเป็นผู้วางรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการศิลปะ
ไทยสมัยใหม่จากการท่ีได้พร่ําสอนและผลักดันลูกศิษย์ให้ได้มีความรู้ความสามารถในวิชาศิลปะทั้งงาน
จิตกรรมและงานช่าง มีจุดประสงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและสามารถสร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้ด้วยความสามารถของบุคลากรของตนเอง โดยได้ก่อต้ัง การก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากรจึง
เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธ์ให้แก่คนไทยเพ่ือที่จะออกไปสร้างศิลปะเพ่ือแผ่นดินของตน และ
ถึงแม้จะริเริ่มรากฐานของความรู้ด้านศิลปะตะวันตกในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันศาสตรจารย์
ศิลป์ก็ได้ศึกษาศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง เน่ืองจากต้องการให้คนไทยรักษาความงามของศิลปะไทยเอาไว้ 
จึงได้เกิดการสร้างลูกศิษย์ที่มีความรู้ทั้งงานศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยออกไปเป็นกําลังสําคัญให้แก่
วงการศิลปะไทยเป็นจํานวนมาก และเกิดรูปแบบงานศิลปะไทยสมัยใหม่ในที่สุด44 ด้วยคุณูปการน้ี
ศาตราจารย์ศิลป์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในงานประติมากรรมท่ีได้มีผลงานท่ีโดดเด่นมากมายที่สร้างไว้แก่ประเทศไทยได้แก่

                                                        
44ศิลป์ พีระศรี, สารานุกรมไทยเสรี วิกิพเีดีย, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559,                       

เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลป์  



75 

พระพุทธรูปประธานที่พุทธมณฑล,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและรวมไปถึงพระ
บรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่วงเวียนใหญ่,พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช,อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและพระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์ไทยอีกหลายพระองค์เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีศาสตรจารย์ศิลป์จงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยและเป็นบิดา
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีจะถือเป็นวันศิลป์ พีระศรี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะจัดงานรําลึกขึ้นทุกปีเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตรจารย์ศิลป์ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยและประเทศไทยหลายประการ 

 ประวัติโดยคร่าวของศาสตรจารย์ศิลป์ เป็นปรัชญาและที่มาของการก่อกําเนิดคณะ
ศิลปกรรมในประเทศไทย กล่าวโดยสังเขป ดังน้ี  

 ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มีนามเดิมว่าคอร์ราโด เฟโรชี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2435 ในเขตซานโจวันนี (San Giovanni) เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีเป็นบุตรของนายอาตูโด เฟโรชี
และนางซานตินา เฟโรชี ซึ่งประกอบธุรกิจการค้าและเนื่องจากเกิดและอาศัยอยู่ ณ เมืองฟลอเรนซ์ 
นครแห่งการกําเนิดศิลปะเรอเนซองส์ช่ือก้องของอิตาลี คอร์ราโดจึงมีความสนใจในวิชาศิลปะมาต้ังแต่
วัยเด็ก คอร์ราโดน้ันมีความสนใจและช่ืนชอบในผลงานประติมากรรมของมิเกลันเจโลและโลเรนโซ กี
แบร์ตีในมหาวิหารฟลอเรนซ์เป็นอย่างมาก จึงได้สมัครเป็นลูกมือช่วยงานศิลปินที่มีช่ือเสียงตาม
สตูดิโอต่างๆ ของเมืองฟลอเรนซ์ เขามีความต้ังใจแน่วแน่ที่จะศึกษาวิชาศิลปะและเป็นศิลปินให้ได้ 
อย่างไรก็ตามบิดามารดาของคอร์ราโดกลับไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาเพราะต้องการให้มาสืบ
ทอดธุรกิจของครอบครัวต่อไปมากกว่า แต่คอร์ราโดมีความต้ังใจที่จะศึกษาศิลปะอย่างแรงกล้าจึงได้
เก็บสะสมเงินและเข้าศึกษาในสถาบันศิลปแห่งนครฟลอเรนซ์ (Accademia di Belle Arti di 
Firenze) หลักสูตร 7 ปี ในปีพ.ศ. 2451 และจบการศึกษาในปีพ.ศ. 2458 ในขณะที่มีอายุ 23 ปี ด้วย
เกียรตินิยมอันดับที่หน่ึงและได้รับประกาศนียบัตรช่างป้ันช่างเขียน ต่อมาได้สอบคัดเลือกและได้รับ
ตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจําราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์คอร์ราโดมีความรอบรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลป์ วิจารณ์ศิลป์และปรัชญาโดยเฉพาะมีความสามารถทางด้านศิลปะแขนง
ประติมากรรมและจิตรกรรมเป็นอย่างสูงได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้มากมายและได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดออกแบบอนุสาวรีย์จากรัฐบาลหลายครั้ง อาทิเช่น ผลงานอนุสาวรีย์ผู้กล้าใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 บนเกาะเอลบา เป็นต้น 

 ศาสตราจารย์คอร์ราโดสมรสกับนางแฟนนี วิเวียนนี มีบุตรสาวช่ือ อิซซาเบลล่า และสืบ
เน่ืองจากปี พ.ศ. 2466 ท่านได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป
และยังมีความต้องการแสวงหาสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ประกอบกับในช่วงเวลาน้ันซึ่งตรงกับรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระประสงค์ต้องการบุคลากรที่เช่ียวชาญในด้าน
ศิลปะตะวันตกเพ่ือที่จะเข้ามารับราชการเป็นช่างป้ันในแผ่นดินไทยและทําการฝึกสอนช่างไทยให้มี
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ความสามารถในการสร้างงานประติมากรรมแบบตะวันตกได้ ทางรัฐบาลอิตาลีจึงได้ย่ืนข้อเสนอโดย
การส่งคุณวุฒิและผลงานของศาสตรจารย์คอร์ราโดให้สยามพิจารณา โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเป็นบุคคลสําคัญในการคัดเลือกศาสตรจารย์คอร์รา
โดให้มาปฏิบัติงานในสยามด้วยเหตุน้ีศาตราจารย์คอร์ราโดจึงเดินสู่แผ่นดินสยามพร้อมกับภรรยาและ
บุตรสาวโดยทางเรือเพ่ือเข้ามารับราชการเป็นช่างป้ันประจํากรมศิลปากร กระทรวงวัง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ขณะมีอายุได้ 32 ปี และ
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างป้ันหล่อ แผนกศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภาในปี
พ.ศ. 2469 

 เมื่อแรกเริ่มการเข้ารับราชการ ศาสตาจารย์คอร์ราโดทําสัญญารับราชการในสยามเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ด้วยอัตราเงินเดือน 800 บาท แต่ในตอนแรกก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าใด
เน่ืองจากยังไม่มีใครได้เห็นฝีมือของท่านจนกระท่ังท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ซึ่งได้ประทับทดลองเป็นแบบป้ันให้อาจารย์คอร์ราโด และปรากฏ
ว่าศาสตรจารย์คอร์ราโดสามารถป้ันได้อย่างสมจริงเป็นอย่างมาก กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์จึง
กราบบังคมทูลฯเชิญให้รัชกาลที่ 6 มาเป็นแบบจริงให้แก่ศาสตรจารย์คอร์ราโด โดยป้ันเฉพาะพระ
พักตร์ เป็นที่พอพระราชหฤทัยและเป็นที่ยอมรับของคนในกระทรวงแรกเร่ิมศาสราจารย์คอร์ราโดได้
วางหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาประติมากรรมซึ่งส่วนมาจบการศึกษามาจากโรงเรียนเพาะ
ช่างโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งต่อมาบุคคลที่ผ่านการอบรมก็ได้เป็นหน่ึงในกําลังสําคัญของ
กิจการงานป้ันหล่อของกรมศิลปากรทําให้ทางราชการได้ขอให้ศาสตราจารย์คอร์ราโดวางหลักสูตร
การศึกษารูปแบบเดียวกันกับสถาบันศิลปยุโรป 

 ศาสตรจารย์คอร์ราโดได้วางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรข้ึนพร้อมกับก่อต้ัง
โรงเรียนประณีตศิลปกรรมข้ึน สังกัดกรมศิลปากร ภายหลังได้รวมโรงเรียนเข้ากับโรงเรียนนาฏยดุริ
ยางคศาสตร์และเปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง” และพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมา 
จนในปีพ.ศ. 2485 กรมศิลปากรได้แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยู่กับสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รัฐบาลในขณะน้ันโดย ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญย่ิงสาขาหน่ึงของชาติ จึงได้มีคําสั่งให้ อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้น
คือ พระยาอนุมานราชธน ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะโรงเรียน
ศิลปากรขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 โดยจัดต้ังคณะจิตรกรรม
และประติมากรรม ขึ้นเป็นคณะวิชาแรก ซึ่งศาสตราจารย์คอร์ราโดก็ได้ดํารงตําแหน่งคณบดีคนแรก
ของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับตําแหน่งอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย45 
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 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 ประเทศอิตาลีซึ่งได้แปรพักต์เข้าร่วมกับฝ่าย
สัมพันธมิตรได้พ่ายแพ้แก่ฝ่ายอักษะชาวอิตาลี ในประเทศไทยจึงตกเป็นเชลยของประเทศเยอรมนีกับ
ญี่ปุ่นทําให้ศาสราจารย์คอร์ราโดเองก็ถูกควบคุมตัวไว้เช่นกันแต่รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสามารถ
ของท่านและได้ขอควบคุมตัวศาสตราจารย์คอร์ราโด เฟโรจีเอาไว้เองเพ่ือคุ้มครองท่านไว้ไม่ต้องไปถูก
เกณฑ์เป็นเชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่นํ้าแควเมืองกาญจนบุรี โดยหลวง
วิจิตรวาทการ ได้ดําเนินการทําเรื่องราวขอโอนสัญชาติจากอิตาเลียนมาเป็นสัญชาติไทยโดยเปลี่ยนช่ือ
ของท่านจากนายคอร์ราโด เฟโรจีให้มาเป็น "นายศิลป์ พีระศรี" นับแต่น้ันเป็นต้นมา 

 แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าลงอย่างมากภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ค่าครองชีพ
ในประเทศไทยสูงขึ้นทําให้สถานะทางการเงินของท่านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยศาสตราจารย์
ศิลป์จําต้องขายทั้งรถยนต์และบ้านรวมถึงที่ดินเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงิน แต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ีได้ในท้ายที่สุด ศาสตราจารย์ศิลป์จึงจําเป็นต้องเดินทางกลับไปยังอิตาลีประเทศบ้านเกิด
พร้อมกับครอบครัวหรือก็คือการลาออกจากราชการน่ันเอง แต่เน่ืองจากงานในประเทศไทยที่ยังคงติด
ค้างอยู่มากรวมไปถึงความรักในประเทศไทยและอุดมการณ์ในการพัฒนาวงการศิลปะไทยของท่านทํา
ให้ศาสตราจารย์ศิลป์ตัดสินใจเดินทางกลับมารับราชการและรับตําแหน่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอีกครั้งในพ.ศ. 2592 แต่ในครั้งน้ีนางแฟนนี อิซาเบลลาและโรมาโน (ลูกชายที่เกิดในประเทศ
ไทย) น้ันไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยทําให้อาจารย์ศิลป์ต้องจากครอบครัวและหยุดชีวิตสมรสของท่าน
ลงเช่นกัน 

 ในช่วงบ้ันปลายชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านได้อุทิศเวลาที่เหลือให้กับวงการ
ศิลปะไทย ทั้งการสอนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการได้ศึกษาศิลปะไทยอย่างลึกซึ้งเพ่ือการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยสมัยใหม่ที่ควรจะมีเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้สืบต่อไปแม้ความรู้ด้านศิลปะ
ตะวันตกเริ่มแพร่หลายแล้วก็ตาม งานของศาสตรจารย์ศิลป์จึงถือเป็นงานแรกเริ่มของศิลปะไทย
สมัยใหม่ที่แม้จะได้รับอิทธิพลตะวันตกแต่ก็ผสมผสานศิลปะแบบไทยประเพณีไว้อย่างกลมกลืน
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้แต่งงานใหม่กับนางมาลินี เคนน่ี ในปีพ.ศ. 2502 แต่ไม่ได้มีบุตรด้วยกัน 
ศาสตรจารย์ศิลป์ยังคงทุ่มเทเวลาและอิทิศชีวิตให้กับวงการศิลปะไทยเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2505 ซึ่ง
ท่านได้ล้มป่วยลงจากโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 
ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังการเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลําไส้ใหญ่ รวมสิริ
อายุได้ 69 ปี 7 เดือน 29 วัน โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่ 17 
มกราคม พ.ศ. 2506 ซึ่งอัฐิถูกแยกไปสามส่วนด้วยกันคือที่สุสาน Cimitero degli Allori เมืองฟลอ
เรนซ์ ประเทศอิตาลีส่วนที่สองถูกบรรจุในอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานศาสตรจารย์
ศิลป์ พีระศรี ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระและส่วนที่สามถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ในกรมศิลปากร 
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 โดยตลอดช่ัวชีวิตการทํางานกว่า 39 ปี ในประเทศไทยท่านได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ไทยให้ออกแบบปั้นและควบคุมการหล่อพระบรมราชนุสาวรีย์และอนุสาวรีย์สําคัญของประเทศไทย
จํานวนมาก และยังรวมไปถึงการออกแบบพระพุทธรูปประธานท่ีพุทธมณฑลซึ่งศาสตรจารย์ศิลป์ได้
ศึกษาพระพุทธรูปลีลาของศิลปะสุโขทัยอย่างลึกซึ้ง จนสามารถสร้างพระพุทธรูปลีลาที่มีการ
ผสมผสานรูแบบศิลปะสุโขทัยเข้ากับศิลปะไทยสมัยใหม่และมีความงดงามเป็นอย่างมากที่สุดองค์หน่ึง
ของไทย ผลงานของท่านยังคง46 

 ศาสตราจารย์ศิลป์ ถือเป็นบุคคลที่มีใจรักในศิลปะมาต้ังแต่เด็กเป็นสิ่งทีท่านให้ความสนใจ
มากกว่าสิ่งอ่ืนใด ท่านก็สามารถส่งเสียตัวเองจนเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับที่ 1 และสามารถสอบ
เข้าเป็นศาสตราจารย์ได้ต้ังแต่อายุยังน้อยแต่งงานคร้ังแรกกับนางพาโอล่า แองเจลินี แต่ก็ได้ขอแยก
ทางตามคําสั่งศาลในหน่ึงปีให้หลังจากน้ันท่านแต่งงานใหม่กับ แฟนนี วิเวียนนี มีบุตรสองคน บุตรสาว
ช่ือ อิซาเบลลา ส่วนบุตรชายช่ือ โรมาโน (เกิดและเติบโตที่ไทย) เมื่อเข้ารับราชการในประเทศไทยท่าน
ได้รับเงินเดือนที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวของท่าน ศาสตราจารย์ศิลป์มีนิสัยรักธรรมชาติชอบ
ความเรียบง่ายและหลงรักในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากมีความต้ังใจจริงที่จะช่วยพัฒนาวงการ
ศิลปะไทยให้ก้าวหน้าในมุมมองของลูกศิษย์น้ันศาสตราจารย์ศิลป์เป็นคนที่มีความรักใคร่ห่วงใยละ
ปรารถนาดีต่อลูกศิษย์เป็นอย่างมาก ในเวลาสอนศาสตราจารย์ศิลป์จะจริงจังและเป็นคนที่มีความตรง
ต่อเวลาสอนด้วยความเข้มงวดและมักจะพร่ําสอนให้นักศึกษาทํางานหนักอยู่เป็นประจําเพราะงาน
ศิลปะที่ดีน้ันย่อมมาจากการฝึกฝนอย่างหนัก โดยท่านยังมีความเป็นกันเองกับนักศึกษามักจะแทน
ตัวเองว่า “ฉัน”และแทนนักศึกษาว่า “นาย” เมื่อนักศึกษาคนไหนขาดแคลนทุนทรัพย์ท่านก็มักจะ
ช่วยเหลือเสมอ ท่านยังโปรดปรานการฟังเพลงเป็นอย่างมากโดยเพลงที่ท่านมักจะฮัมเวลาทํางานอยู่
บ่อยๆ ก็คือเพลงซานตา ลูเชีย เพลงพ้ืนเมืองภาษาอิตาลีซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นเพลงประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ศาสตราจารย์ศิลป์ ยังเป็นคนที่ต้ังใจในการทํางานอย่างแท้จริงท่านจะมาทํางานต้ังแต่
เช้าตรู่ ใช้เวลาพักผ่อนในช่วงกลางวันแค่สั้นๆ เพ่ือที่จะไม่เป็นการเสียเวลาต่อการทํางานและจะกลับ
บ้านก็ต่อเมื่อคํ่าแล้วเท่าน้ันโดยจะใช้เวลาไปกับการทํางานในห้องทํางานสอนนักศึกษาและหาความรู้
เพ่ิมเติมตลอดเวลาในภาวะสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่านจะพิมพ์คัดลอกเอกสารสําหรับสอนนักศึกษาไว้
เพ่ิมเติมอีกหน่ึงชุดเสมอเพ่ือป้องกันความเสียหายจากระเบิด หลังจากสงครามสิ้นสุดท่านจําต้องขาย
ทั้งรถ บ้านและท่ีดินเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการเงินครอบครัว แต่ก็ยังป่ันจักรยานจากบ้านทางถนน
สุขุมวิทมาสอนอยู่ทุกวัน เมื่อจําเป็นต้องเดินทางกลับอิตาลีเพราะวิกฤตทางการเงินแต่ท่านก็ยังห่วง
งานที่ประเทศไทยที่ยังคงค่ังค้าง จึงจําเป็นต้องแยกทางกับครอบครัวเพ่ือที่จะมาสานต่ออุดมการณ์
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ของท่านต่อในช่วงบ้ันปลายแม้จะป่วยหนักแต่ศาสตราจารย์ศิลป์ก็ยังทํางานของท่านต่อ ท่านยัง
ตรวจข้อสอบของนักศึกษาในขณะที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ท่านได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ไว้ว่า 
"นาย ถ้าฉันตาย นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องไปทําอะไร นายทํางาน" ซึ่งเป็นคําสอนที่ลูก
ศิษย์ยึดถือไว้อีกประโยคหน่ึงเพ่ือช่วยสืบต่ออุดมการณ์ของศาสตรจารย์ศิลป์ในการพัฒนาวงการ
ศิลปะไทยต่อไปตราบนานเท่านาน 

 คุณูปการต่อศิลปะไทย 
 ศาสตราจารย์ศิลป์น้ันมีอุดมการณ์ที่จะต้องการพัฒนาวงการศิลปะไทยให้ก้าวหน้ามาก

ย่ิงขึ้นไปอีก และในยุคที่ศิลปะตะวันตกกําลังรุ่งเรืองในประเทศไทยสิ่งที่ท่านเล็งเห็นก็คือการทํา
อย่างไรให้คนไทยสามารถสร้างผลงานรูปแบบตะวันตกได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องว่าจ้างช่างตะวันตก
และมีงานศิลปะที่เป็นตัวของตัวเองไม่ลอกเลียนแบบตะวันตกไปเสียหมดด้วยแนวคิดน้ีจึงเกิดโรงเรียน
ประณีตศิลปกรรมข้ึนเพ่ือเพาะพันธ์ุเมล็ดศิลปินที่จะเติบโตไปเป็นช่างแห่งกรุงสยามในภายภาคหน้า
อีกสาเหตุหน่ึงที่ท่านตัดสินใจต้ังโรงเรียนขึ้นก็เพราะท่านมองว่าการเปิดโรงเรียนสอนเพื่อผลิตศิลปิน
น้ันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อวงการศิลปะมากกว่าการสร้างสรรค์งานแต่ตัวท่านเพียงลําพังนอกจากน้ี
ศาสตราจารย์ศิลป์ยังได้มีส่วนช่วยในการจัดหาทุนทรัพย์และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาศิลปะชาว
ไทยเพ่ือรักษาให้ชาติยังคงมีศิลปินหน้าใหม่เกิดข้ึนต่อไป เน่ืองจากในยุคข้าวยากหมากแพงน้ัน
ผู้ปกครองแทบทุกคนไม่สนับสนุนให้ลูกของตนเรียนวิชาศิลปะ ศาสตราจารย์ศิลป์จึงได้พยายามอย่าง
สุดความสามารถให้ไทยสามารถมีช่างที่มีฝีมือได้ต่อไป ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเพราะบรรดาลูกศิษย์
ของท่านเร่ิมเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 

 จากความรู้ในด้านศิลปะตะวันตกที่ท่านได้พรํ่าสอนให้แก่ลูกศิษย์น้ีเองทําให้วงการศิลปะ
ไทยเกิดศิลปินหน้าใหม่ที่มีฝีมือและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ออกมาได้ศาสตราจารย์
ศิลป์ได้รับมอบหมายให้สร้างพระบรมราชนุเสาวรีย์และอนุสาวรีย์สําคัญของไทยมากมายหลายแห่ง 
ซึ่งท่านได้ใช้ความรู้ในด้านศิลปะตะวันตกสร้างงานแต่ก็ยังมิได้ละทิ้งความงามของศิลปะไทยหรือที่
เรียกกันว่า ศิลปะแบบไทยประเพณีไปทั้งน้ีเพราะท่านได้เล็งเห็นว่าศิลปะไทยก็มีความงามและ
เอกลักษณ์เป็นของตน อีกทั้งช่างไทยยังได้มีการสืบทอดความรู้วิชาในด้านศิลปะไทยมายอย่าง
ยาวนาน การที่จะทําให้วงการศิลปะไทยก้าวหน้าก็ต้องไม่ลืมรากเง้าเดิมของไทยที่มีมาแต่โบราณ ท่าน
จึงได้ทําการศึกษาศิลปะไทยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการศึกษาพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยที่ท่านได้
ยกย่องไว้ว่ามีความงดงามเป็นที่สุดได้มีการศึกษารูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปและมีบทความ
วิชาการตีพิมพ์ออกมามากมายก่อนที่จะประสบความสําเร็จในการออกแบบพระพุทธรูปพระศรี
ศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของความงามของศิลปะไทยมีการ
นําความรู้ใหม่คือศิลปะตะวันตกในลัทธิสัจนิยมที่เช่ือในเร่ืองของความสมจริงมาผนวกใช้กับความงาม
แบบด้ังเดิมของศิลปะสุโขทัย ที่สร้างแบบศิลปะไทยประเพณีจนก่อให้เกิดความงามรูปแบบใหม่ซึ่งถือ
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เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบของศิลปะไทยสมัยใหม่อย่างแท้จริง เน่ืองจากศาสตราจารย์ศิลป์ได้เป็น
ผู้วางรากฐานให้อย่างมั่นคง จึงส่งผลให้ศิลปินรุ่นหลังสามารถสืบทอดงานศิลปะไทยออกไปได้อย่าง
เต็มที่ 

 นอกไปจากน้ันแล้วศาสตราจารย์ศิลป์ยังได้เป็นกําลังหลักในการผลักดันให้เกิดการ
ประกวดวาดเส้น จิตรกรรมและประติมากรรมจนเกิดเป็น 1.งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเกิดขึ้นมี
จุดประสงค์ให้ศิลปินไทยเกิดการแข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกสู่สาธารณชนและช่วยให้
ศิลปะไทยมีความก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีหยุดและเล็งเห็นต่องานช่างและงานศิลปะไทยในสาขา
อ่ืนๆจึงได้ส่งเสริมให้มีการก่อต้ังคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่มคือ 1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
2.คณะโบราณคดี และ 3.คณะมัณฑนศิลป์ ด้วยคุณูประการนานัปการนี้ศาสตราจารย์ศิลป์จึงได้รับ
การยกย่องให้เป็นบิดาของศิลปะไทยสมัยใหม่ที่ ได้พลิกโฉมรูปแบบศิลปะไทยแบบเดิมให้มี
ความก้าวหน้าไปอย่างสูงทัดเทียมสากลเกิด 1.ศิลปินและ 2.ผู้เช่ียวชาญจํานวนมากที่สามารถสืบทอด
งานศิลปะไทยต่อไปได้นานเท่านาน ไม่เพียงแต่งานด้านจิตรกรรม ประติมากรรมแต่ยังรวมไปถึงงาน
ด้านสถาปัตยกรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะรวมไปถึงมัณฑนศิลป์อีกด้วย 

 สรุปจากประวัติและเร่ืองเก่ียวกับผลงานของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศิลป์ จะเห็นได้ว่า
บริหารตามหลักปรัชญาดั้งเดิม คือ ปรัชญาการทํางานการสร้างสถาบันทางศิลปะของท่านอาจารย์
ศาสตราจารย์ศิลป์จะเน้นเร่ืองการเรียนและการทํางานศิลปะเป็นหลัก อิกทั้งท่านเป็นผู้วางแนวทาง
ประวัติศาสตร์ศิลป์การเรียนการสอนควบคู่กับประวัติศาสตร์ โดยองค์รวม การเรียนศิลปะในไทยจึง
เป็นศาสตร์ปรัชญาที่มีทั้งความรัก ความเคารพ ในตัวท่านศาสตราจารย์ศิลป์ ดังน้ันในการขยาย
สถาบันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงล้วนมีรากฐานมาจากท่านทั้งสิ้น แต่มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นรากฐานด้ังเดิมที่ยึดถือหลักปรัชญาในการดําเนินนโยบายต่างๆ เก่ียวกับต่างประเทศ เพ่ือสาน
ความสัมพันธ์ในแง่ของงานศิลปะและการออกแบบ ส่วนงานวิชาการ งานบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัยน้ันเป็นงานใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
วิชาการต่อไป 

 หลักปรัชญาจึงส่งผลต่อหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นรากฐานทางการศึกษาศิลปะและ
การออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งพัฒนาการมาจากการวางรากฐานทางหลักสูตรการศึกษาของท่าน
ศาสตราจารย์ศิลป์  
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 สถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนก็คือ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งเดิมใช้ช่ือว่าศิลปะตกแต่ง เปิดต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 249947 

 คณะมัณฑนศิลป์ (อังกฤษ: Faculty of Decorative arts) มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
คณะที่มีการเรียนการสอนด้านออกแบบครอบคลุมหลากหลายด้านก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2499 

 มีประวัติ ดังน้ี 
 เมื่อโรงเรียนศิลปากรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 ได้เปิดสอน

เพียงคณะเดียวคือคณะจิตรกรรมและประติมากรรมต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ต้ังคณะสถาปัตยกรรม
ไทยและคณะโบราณคดี ตามลําดับแต่เน่ืองจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมในขณะนั้นมี
วิชาการตกแต่ง (Decoration) อยู่ในหลักสูตรด้วยและนักศึกษาที่จบการศึกษารุ่นแรกๆ บางคนได้
ออกไปทํางานทางด้านการตกแต่งภายในจนประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพพอสมควร
ประกอบกับสังคมไทยในขณะน้ันมีแนวโน้มให้เห็นว่าต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการ
ออกแบบตกแต่งมากขึ้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม
และประติมากรรมจึงได้หารือร่วมกับศาสตราจารย์ ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. 
พูนสวาท กฤดากร และม.จ. เฉลิมสมัย กฤดากร ซึ่งเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรด้วยกันและกําลัง
สอนวิชาศิลปะการตกแต่งอยู่ในคณะจิตรกรรมจัดทําโครงการจัดต้ังคณะและหลักสูตรคณะ
มัณฑนศิลป์ขึ้นจนบรรลุผลสําเร็จเป็นคณะวิชาที่ 4 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2499 ในปี พ .ศ . 2517 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่อง ปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง มีปรัชญาการศึกษาที่
สําคัญ คือ การจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพประยุกต์ศิลป์และมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่ไปด้วยทั้งน้ีเพ่ือให้เป็น นักออกแบบงาน
ศิลปะที่มีความคิดความรู้เก่ียวกับสังคมมนุษย์กว้างขวางและเป็นมนุษย์สมบูรณ์ โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาทุกคณะวิชาต้องศึกษา 
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะนักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะ

มัณฑนศิลป์ ต้องศึกษาเพ่ือให้มีมาตรฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะในระดับเดียวกันและทํา
ให้นักศึกษาสามารถขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะฯได้ง่ายย่ิงข้ึน 

                                                        
47คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สารานุกรมไทยเสรี วิกิพเีดีย, เข้าถึงเมื่อ 

มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/คณะมณัฑนศิลป์_มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 
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3. กลุ่มวิชาเอกหรือวิชาบังคับของสาขาวิชาเป็นกลุ่มวิชาที่สร้างความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพโดยตรงนักศึกษาในสาขาวิชาน้ันต้องศึกษาให้ครบถ้วน 

4. กลุ่มวิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาที่เสริมความรู้ในวิชาชีพให้กว้างขวางและส่งเสริมความ
สนใจความถนัดส่วนบุคคลให้มีโอกาสพัฒนามากขึ้นในด้านการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ
หน่วยกิตและยกเลิกการศึกษาระดับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ให้เพียงระดับปริญญาศิลป
บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้เพ่ิมสาขาวิชาเป็น 4 สาขา ได้แก่  

1. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
4. สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2529 โดยปรับปรุงวัตถุประสงค์

และ เน้ือหาการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาและเพ่ิม 
5. สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ทั้งน้ีให้เป็นหลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนอง

คามต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ปัจจุบันโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเหมือนเดิมการ
จัดการศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต และมีระดับปริญญาศิลปบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังล่าสุดของ
คณะฯ ในปี พ.ศ. 2537 และใช้มาจนกระท่ังปัจจุบันน้ีปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาแกนของ
คณะแยกตามสาขาวิชา โดยมี วัตถุประสงค์ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์
งานด้านมัณฑนศิลป์เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมและนําคุณประโยชน์มาสู่สังคม48 

หลักสูตรและภาควิชา 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 

ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4. สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา 
5. สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 

                                                        
48เร่ืองเดียวกัน. 
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6. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 
7. สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

ปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต(ศ.ม.) 

1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 

ปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)49 
ปัจจุบันสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบท่ีดํารงไว้ซึ่งปรัชญาน้ีเป็นรากฐานดังที่กล่าว

มาน้ี เช่น  
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน 

อุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
2. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
3. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
6. คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเอกชน 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
8. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
9. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 
 

                                                        
49เร่ืองเดียวกัน. 
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2. บริหารตามหลักนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และหรือสถาบัน เช่น เน้นเรื่อง
งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานเครือข่าย งานภูมิภาค งานวัฒนธรรม งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการ หรือปฏิบัติงานกลุ่ม
ร่วมกัน Work shop 

 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านภาระงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามหลักนโยบายและกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (TOR of Research and International Affairs office) มีลักษณะ ดังน้ี  

 พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ คุณค่า มีเรื่องการงานวิจัย เป็นภาระและบทบาทขับเคลื่อนของ
สถาบัน งานบริหารจัดการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์จึงมี แนวทางที่เป็นไปในแนวทางสนับสนุน
ส่งเสริมงานวิจัย งานวิชาการ งานบริการวิชาการ 

1. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและการเสนอขอทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                     
ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

2. รับผิดชอบ ประสานงาน และกรอกข้อมูลทุนวิจัยในระบบ โดยแต่ละสถาบันมีระบบ
บริหารจัดการเรื่องข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่นเลือกบริหารจัดการข้อมูลเชิงรุก จะลดขั้นตอนการจัดการ
ให้มีเวลาที่กระชับ เพ่ือลดขั้นตอนกระดาษ หรือมีการใช้วิธีแบบ Service research มาใช้ในการ
ทํางานระบบที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศน์สัมพันด้านศิลปะและการออกแบบ 

3. การจัดทําใบสําคัญรับเงินเบิกจ่ายทุนวิจัย และสัญญารับทุนวิจัย มีลักษณะเช่นเดียว 
กับข้อที่ 2 และที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

4. การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าวิจัย และรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

5. ประสานงานกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย ภายในและภายนอกคณะฯ ที่เก่ียวข้อง
และที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศน์สัมพันด้านศิลปะและการออกแบบ 

6. งานประชุมคณะกรรมการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะ
และการออกแบบ 

7. ดําเนินการงานกองทุนวิจัย สนับสนุนโครงการต่างๆ จัดทําแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ
งานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

8. ดําเนินงานเร่ืองงานการเงินโครงงานนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศ
สัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

9. ดําเนินงานประสานงานจัดทําข้อมูลเงินสมทบเพ่ือการบริหารโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

10. จัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย (SAR) ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
บริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 
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11. จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและ
การออกแบบ 

12. ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่เก่ียวข้อง
กับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

13. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการของหน่วยงานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

14. จัดกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานการบริหารวิเทศ
สัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

ด้านงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เช่นส่งเสริมบริหารจัดการวัฒนธรรม งานเครือข่าย งานร่วมปฏิบัติงานกลุ่มกับประเทศภูมิภาค 
อาเซียน และเรื่องอ่ืนๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถาบัน โดยการบริหารของคณะมีลําดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 

1. จัดทําแบบแผนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศตาม MOU ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

2. โครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย 
(RBD) ลักษณะโครงการแบบ กพ. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนสนับสนุนให้งบประมาณกับ ศิลปินและนักวิชาการกลับคืนประเทศไทยเพื่อใช้ความรู้
ความสามารถในการสอนตรงตามเป้าประสงค์ระดับคณะ ของสถาบันเก่ียวข้องกับงานการบริหาร
วิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

3. โครงการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับงานการ
บริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

4. ประสานงานการจัดกิจกรรม และการต้อนรับแขกต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับงานการ
บริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

5. การต่อวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติและดูแลเรื่องประสานงานการฝึกงานที่เก่ียวข้องกับ
งานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

6. ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศ
สัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 

7. จัดทําข้อมูลแขกต่างประเทศเยือนคณะฯและข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่เก่ียวข้องกับ
งานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ 
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8. จัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ (SAR) ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การบริหารวิเทศน์สัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ9.จัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ด้านศิลปะและการออกแบบ50 

ปัจจุบันสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบที่บริหารตามหลักนโยบายและกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและหรือสถาบันดังที่กล่าวมานี้ เช่น  

1. คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันอุดมศึกษาในของรัฐ 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
4. คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันอุดมศึกษารัฐ 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอุดมศึกษาในของรัฐ 

 
3. บริหารตามแนวคิด ทฤษฎี ของผู้บริหารจัดการโดยองค์รวม  
 ในการวิจัยครั้งน้ี จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสถาบันศิลปะและการออกแบบ

ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพที่มีส่วนผลักดันและมีนโยบายเชิง กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ที่ส่งเสริมให้
วิชาชีพศิลปะและการออกแบบมีความก้าวหน้าในประเทศไทยคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
and Entrepreneurs ผู้ประกอบการในสังคมไทย ดังน้ันในส่วนของหลักการบริหารของสถาบันศิลปะ
และการออกแบบด้านงานความสัมพันธ์เชิงวิชาการและวิชาชีพกับต่างประเทศในไทยหรือระดับสากล
คือ TCDC และ OKMD ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสามารถติดตามผลลัพธ์ได้หลากหลายทางทั้งประวัติ 
โครงการ วิธีการ การสัมภาษณ์ผู้บริหารและอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย โดยทําการศึกษาประวัติ 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ลักษณะดําเนินงานประสานงานกับต่างประเทศในเรื่องงานศิลปะและการออกแบบ 
และหรือเรืองทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง ดังน้ีคือ 

 ประวัติ 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) OKMD 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สบร. มีช่ือภาษาอังกฤษว่า 

Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) OKMD 
จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดต้ังสํานักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547” 

                                                        
50งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรร์ายงานวิเทศสัมพันธ์, “ทําเนียบ นักวิเทศสมัพันธ์” (เอกสารทําเนียบ 
นักวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.).  
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มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสวงหาพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและ
เยาวชนของประเทศทั้งน้ี สบร. ทําหน้าที่เป็นองค์กรในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆเพ่ือยกระดับประเทศให้เป็น
ประเทศช้ันนําทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม51 

 หน่วยงานในสังกัด 
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้หรือ สอร. (Thai Knowledge Park : TK park) สําหรับ

เด็กในวัยเรียนที่พ่อแม่ต้องการปลูกฝังให้รักการอ่านและการเรียนรู้แต่ไม่ต้องการการศึกษาแบบ
คร่ําเคร่งและยังคงความสนุกสนานตามวัยเด็ก ส่วนเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต
และเป็นอนาคตสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการบ่มเพาะความรู้ในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา
นอกเหนือจากระบบการศึกษาปกติให้กลายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไล่ตามความคิดและความ
ต้องการของผู้บริโภคของโลกได้ทัน 

 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ ศสบ. (Thailand Creative & Design Center: 
TCDC) นําความรู้ด้านดีไซน์จากทั่วโลกมาให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในทุกด้าน ต้ังแต่กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ช่ือก้องโลกของนัก
ออกแบบชื่อดังในรูปแบบที่ไม่ยัดเยียดความรู้แต่กระตุ้นให้คนไทยเกิดความคิดใหม่ที่จะทําให้สินค้า
และบริการของคนไทยโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ 

 3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือสพร.(National Discovery Museum 
Institute: NDMI) เป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมและมีเวทีให้เด็กแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ นอกจากน้ีเรายังสามารถเรียนรู้เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยโดยใช้การ
นําเสนอในรูปแบบใหม่ OKMD เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยทําหน้าที่จัดระบบบริหารงานภายในประสานแผนและ
งบประมาณพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้52 

 
 

                                                        
51สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สารานุกรมไทยเสรี วิกิพีเดีย,                  

เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). 

52เร่ืองเดียวกัน. 
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 หน่วยงานในสังกัด ระยะเริ่มต้น 
 ในระยะเร่ิมแรก ของการจัดต้ัง สบร. ประกอบด้วยหน่วยงานเฉพาะด้านทั้งสิ้น 7 

หน่วยงาน ได้แก่  
1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 
3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
4. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)  
5. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ (สมพช.) 
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  
การควบรวมหน่วยงานเฉพาะด้าน ในปี 2550 มติคณะกรรมการบริหาร สบร. ให้ควบ

รวม4 หน่วยงานเฉพาะด้าน เป็น 2 หน่วยงาน โดยควบรวม“ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
แห่งชาติ” กับ “สถาบันวิทยาการการเรียนรู้” เป็นสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ (สสอน.) และ “สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ” กับ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” 
เป็น “สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส.)” ต่อมาในปี 2551 ยกเลิกการควบรวมศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน 2 หน่วยงานเช่นเดิม
ตามมติคณะกรรมการฯ การปรับโครงสร้าง สบร.เป็นองค์การมหาชนแบบเด่ียวในปี 2553 ตาม
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2
พ.ศ.2553 ปรับหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นหน่วยงานภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการฯมีมติยุบ
สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) และปรับโอนงานการส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษรวมกับภารกิจของสํานักงานอุทยานการเรียนรู้และงานการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง Brain-based learning รวมกับภารกิจของ สบร. ส่วนกลางโครงสร้างของ 
สบร. ประกอบด้วย 5 หน่วยงานภายในได้แก่53 

1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 
3. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)  
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  

                                                        
53เร่ืองเดียวกัน. 
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สบร. ส่วนกลาง และ หน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน ในปี 2554 หน่วยงานภายใน 2 
หน่วยงาน ได้แก่  

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
ได้แยกออกเป็นองค์การมหาชนใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2550 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ช้ีแจงถึงกรณีเข้าร่วมประชุมกับนายอภินันท์ โปษยานนท์ 
ประธานคณะกรรมการ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และมีมติให้ยุบศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) ไปควบรวมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) ว่าเป็นนโยบายของ
ตนที่ต้องการปรับการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ สบร. ที่มี 7 หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และใช้งบประมาณคุ้มค่ามากข้ึนจึงให้นโยบายว่าต้องควบรวมให้เหลือ 4 หน่วยงานซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มี
การควบรวมสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (NBL) กับศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (NGT) และ
ต่อไปจะให้ศูนย์คุณธรรมไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์54 

การปรับปรุงโครงสร้างภายในเหลือ 5 หน่วยงานภายในน้ันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการยกฐานะศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีช่ือว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)" และยกฐานะศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมจัดต้ังข้ึนเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงวัฒนธรรมมีช่ือว่า "ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ประวัติ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (อังกฤษ: Thailand Creative & Design Center) หรือที่

เรียกกันทั่วไปว่า ทีซีดีซี (TCDC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่
จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พ.ศ. 2547 ทีซีดีซี มี
วัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง "ความรู้" เพ่ือที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสและสนุกกับการตักตวง
ประสบการณ์ จากผลงานและความสําเร็จของนักคิดนักออกแบบจากท่ัวโลก ทั้งน้ีทีซีดีซีร่วมมือ

                                                        
54เร่ืองเดียวกัน. 
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โดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและนักออกแบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้คน
ไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการนําการออกแบบมาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานออกแบบของนักออกแบบไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและ
ต่างประเทศ55 

หลังจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลภายใต้การนําของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้
ดําเนินยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพ่ือทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง “แหล่งทุน” ได้ง่ายขึ้น เป็นผลให้มีการ
ขยายตัวของการบริโภค และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในระดับหน่ึง แต่การ
จะคงให้ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไปในยุคที่ทุกประเทศท่ัวโลกสามารถ
ไล่ตามเทคโนโลยีได้เท่าทันกันหมดนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งพัฒนาให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขยาย
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึง “ความรู้” (Knowledge-software) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ อันจะนําไปสู่กระบวนการสร้างนักคิด นักออกแบบ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่นํา 
“ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์”เพ่ือพัฒนาและสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการท่ีผลิตใน
ประเทศ56 

ปัจจุบันพัฒนาการของ TCDC กําลังก้าวสู่ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นการนําเอาดีไซน์ไปพบกับ
ผู้ประกอบการ ด้วยหวังว่างานออกแบบสามารถสร้างผลประโยชน์ในธุรกิจได้อย่างแท้จริง (หลังจาก
ผ่านพ้นขั้นตอนแรกคือหาที่ต้ังซึ่งทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ขั้นตอนท่ีสองคือการมุ่งเน้นงานบริการ โดยมี
การสํารวจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าทั้งในวันน้ีและวันข้างหน้า) ทีซีดีซีออกแบบการ
ให้บริการเป็น 3 บริการหลัก คือ 

1. นิทรรศการ 
2. ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและข้อมูลข่าวสารด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงใน

เอเชีย 
3. การจัดความรู้ให้ลูกค้าในรูปแบบของสัมมนา อบรม เวิร์คชอป ตลอดจนจัดอีเวนท์เปิด

โอกาสในการพบปะให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ 
สําหรับแผนการดําเนินงานในอนาคต ทีซีดีซีมุ่งขยายองค์ความรู้และผลักดันให้ประเทศ

ไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Creative Thailand เพ่ือ

                                                        
55ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, สารานุกรมไทยเสรี วิกิพีเดีย, เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน). 

56เร่ืองเดียวกัน. 
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ก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยโครงการน้ีจะผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้
ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้ดีไซเนอร์ช่วยในการออกแบบผนวกไปในการผลิตสินค้าและบริการที่จะ
นําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้า ซึ่งจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจไทยให้
ขับเคลื่อนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative Economy 
 

หลักการบริหารงานสถาบันศลิปะและการออกแบบของสถาบันต่างประเทศ 
 

การวิเคราะห์หลักการบริหารงานของต่างประเทศน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษา 
1. ความหมายของคําว่า วิเทศสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคําว่า สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศเพ่ือสืบค้น ความหมาย วิธีการ หน้าที่และบทบาท ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เน่ืองจาก
ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ในประเทศไทยมีข้อกําหนดเฉพาะตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ส่วนการทํางานของต่างประเทศน้ันจะอยู่ในสาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศซึ่งมีหารเรียนด้านวิชาการงานวิเทศสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน 

 คําว่า สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากหลักสูตร Curriculum และคําอธิบาย
รายวิชา Course Description หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) Master of Political Science Program in International Relations 
(English Program) ศาสตร์แห่งการเรียนรู้วิชาการเรื่อง 

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ General Knowledge of 
International Relations 

1.2 วาทกรรมและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Discourse and Analysis 
in International Relations 

1.3 ขอบเขตและวิธีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Scope and Research 
Methods in International Relations 

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ แนวศึกษา กระบวนการและสถาบัน 
International Relations and Globalization: Approaches, Processes and Institutes 

1.5 ความร่วมมือและองค์การระหว่างประเทศ International Cooperation and 
Organizations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเน้นการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศโดยอาศัยกรอบความคิดว่าด้วยความร่วมมือ สถาบัน องค์การและ
ระบบกฎเกณฑ์ (Regime) ระหว่างประเทศ ฯลฯ จะมีการศึกษาสํารวจทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ ที่
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มีนัยสําคัญเก่ียวกับเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะเลือกศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
บางกรณีที่เหมาะสม57 

1.6 สัมมนาการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ Seminar on Diplomacy and 
International Negotiation เพ่ือให้เกิดความ เข้าใจถึงศาสตร์ของการเจรจา58 

2. ผู้วิจัยทําการศึกษา หน้าที่ การทํางาน แนวทางของการบริหารงานสาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศจากสถาบันต่างประเทศที่มีผลงานสร้างเครือข่าย เซนต์สัญญา Mou มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และหรือมีงานวิจัยทําร่วมกันกับประเทศไทย59 และอนาคตของ
สถาบันที่มีโอกาสสร้างความร่วมมือ ดังน้ันในส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจะไม่ปรากฏในการวิเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นไปได้และเป็นสากล ดังน้ี 

2.1 Monash University Endeavor Project  
2.2 University of Vienna Asea Uninet 
2.3 Art & Craft Vocational College60  
2.4 University of the Arts Helsinki Art Education 
2.5 Akademie Faber-Castell 

หลักการบริหารงานสถาบันศิลปะและการออกแบบของสถาบันต่างประเทศ โดยผ่านองค์กร
ที่ดูแลโดยได้รับมอบหมายโดยตรงเพ่ือทําหน้าที่หลักในการดูแล พันธกิจ และบริหารจัดการเร่ือง 
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น 1.การดําเนินงานของบริติส 
เคาวซิล คือ พันธกิจของสถาบันคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรผ่าน
งานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา บริการการสอบ ศิลปะและสังคม จัดกิจกรรมต่างๆ บริติช เคานซิล 
มุ่งมั่นที่จะเช่ือมโยงและสร้างโอกาสให้กับผู้คนจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมส
หราชอาณาจักร บริติช เคานซิล ทํากิจกรรมและงานโครงการศิลปะโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ เข้มแข็งระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในฐานะองค์กรส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ศิลปินและนักออกแบบได้ทํางานและแบ่งปันความคิด
สร้างสรรค์ร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการออกแบบ ศิลปะการแสดง แฟช่ัน 

                                                        
57คณะรัฐศาสตร ์ศูนย์ท่าพระจนัทร์, “หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพัน

ระหว่างประเทศ” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555), 1-3. 
58เร่ืองเดียวกัน, 4-6. 
59สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา, “ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2552-2553” (ธันวาคม 2556), 34. 
60เร่ืองเดียวกัน, 51. 
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และศิลปะด้านอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมที่ผู้ชมกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม และ
สร้างกิจกรรมของโครงการศิลปะจัดขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความเป็นเลิศด้านศิลปะของสหราช
อาณาจักรในระดับสากลและสร้างความสัมพันธ์อย่างย่ังยืนด้านวัฒนธรรม61 

พันธกิจ ด้านสนับสนุนงานศิลปะและการออกแบบของบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.62 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทําธุรกิจการค้า สําหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม จํานวน 20 คน เป็นเวลา 
7 เดือน ต้ังแต่สิงหาคม 2557 - มีนาคม 2558 ภายใต้ช่ือ “Craft & Design Innovation Programme” 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบการด้านหัตถกรรมเพ่ือมุ่งสู่ตลาดสากลและส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายในหมู่นักออกแบบและผู้ประกอบการรวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพ่ือนําผลงานออกสู่ตลาดสหราชอาณาจักร ในต้น
ปี 2558 โครงการน้ีมุ่งพัฒนาทักษะทางการค้า การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการ
สร้างตลาดในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาด การจ้างงานและรายได้ และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถ่ิน โดยอาศัยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนางานหัตถกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การให้คําปรึกษาโดยผู้เช่ียวชาญชาวอังกฤษจาก Cultural Enterprise 
Office โครงการประกอบด้วยการอบรม 2 ครั้ง การให้คําปรึกษาทางไกล และการแสดงผลงานในงาน 
CRAFT ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในเดือนมกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 20 คน 
ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมจากท้องถิ่นซึ่งนําภูมิปัญญาจากชุมชนมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในระดับสากล อาทิเช่น ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมคราม ผ้าหม้อห้อม 
เครื่องจักสาน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีผลงานการออกแบบที่โดดเด่นและมีศักยภาพใน
การพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้งานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในตลาดนานาชาติ 
เช่น เคร่ืองประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน โดยผู้เข้าอบรมต้องถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานหัตถศิลป์และธุรกิจ
การค้า จากโครงการดังกล่าว สรุปได้ว่า พันธกิจขององค์การมีองค์รวม และสร้างงานสร้างสรรค์ 
สนับสนุนผ่านโครงการ และมีสถาบันรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ดังน้ันลักษณะการ

                                                        
61รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจการค้าผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม, บริติช                         

เคานซลิ, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.britishcouncil.or.th/ 
programmes /arts/upcoming-ongoing-activities. 

62ศูนยส์่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน, เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559, 
เข้าถึงได้จาก ww.sacict.net/scripts/startpage.php. 
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บริหารจัดการของสถาบันต่างประเทศ เช่นบริติส เคาวซิล จึงมีผลประจักษ์ในเชิงงานปฏิบติ และมี
ธุรกิจร่วมจัดสรร 

วิสัยทัศน์และคุณค่า เก่ียวกับโครงการ Newton Fund ที่สถาบันบริติช เคานซิล ทําหน้าที่ใน
การประสานงานกับนักวิจัยชาวไทย และสถาบันการศึกษาในไทยนั้น ในด้านศิลปะและการออกแบบ
จะข้องเก่ียวกับการเทคโนดลยีและงานวิจัยและหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

โครงการทุน Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจาก 
สหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375,000,000 ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี และได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2557 

Newton Fund เป็นโครงการที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราช
อาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดย
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
ประเทศไทย และสหราชอาณาจักรมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัย
ที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน  

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหน่ึงในพันธมิตรที่ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน 
Newton Fund โดยทํางานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โครงการต่างๆ ภายใต้ Newton Fund ที่ดําเนินการโดยบริติช เคานซิลและองค์กรพันธมิตร
มีดังน้ี โครงการ Researcher Links โครงการ Institutional Link โครงการ PhD Placement 
โครงการ Professional Development and Engagement โครงการ STEM Education โดยมี
พันธมิตรคือ สกอ. สกว. และ สวทน. สกว. และ สสวท. สอศ. และ สพฐ. โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นใน
สาขาวิชาที่จําเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก่ 

1. สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม 
5. เกษตรกรรมและความม่ันคงทางอาหาร 
6. สุขภาพ และการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร  
นับต้ังแต่ปีแรกท่ีดําเนินโครงการ เราสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยช้ันนําใน

ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากกว่า 70 สถาบัน อาทิ University of Manchester กับ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ Imperial College London กับ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในการดําเนินการโครงการ Newton Fund เป็นต้น และมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเป็นต้น 

สรุปพันธกิจ ในการดําเนินงานบริหารจัดการของสถาบันที่ได้รับมอบหมายคือ บริติช เคาสซิล 
ด้านงานต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ ที่เป็นเร่ืองงานวิจัยน้ันจะเป็นเร่ือง
การสนับสนุนโครงงานดังกล่าวในสายวิชาการและงานที่สนับสนุนต้องเป็นระดับนักวิชาการและเร่ือง
งานออกแบบที่เน้นไปทางงานเทคโนโลยี งานที่เกี่ยวกับสายมนุษย์และสังคมศาสตร์ น่ันหมายถึงไม่ใช่
งานศิลปะและออกแบบโดยเนื้อแท้แต่ต้องมีการบูรณาการร่วมและเป็นการบูรณาการข้ามสายวิชาแต่
ได้ประโยชน์มี่กว้างขึ้น ลักษณะดังกล่าวผลของการปฏิบัติงานสายศิลปะและงานออกแบบยังไม่
ปรากฏมากนักเน่ืองจากนักวิชาการด้านน้ีจะไม่ได้ทํางานวิจัยอย่างสม่ําเสมอและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านให้ได้เรียนรู้ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสายวิทยาศาสตร์และการทดลอง ดังน้ันโอกาส
ทางการร่วมงานโครงงานทุนวิจัยน้ีในด้านศิลปะและงานออกแบบจึงยังไม่ปรากฏเท่าที่ควร วิธีการท่ีดี
คือการรวบรวมช่ือผู้เช่ียวชาญและนักวิจัยข้ามสาย และศึกษาถึงหัวข้อที่ผู้เช่ียวชาญต้องการความ
ร่วมมือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน จึงจะเกิดงานวิจัยร่วมได้ 

2. การดําเนินงานของ DAAD เป็นองค์กรอิสระของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศเยอรมนีทําหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างนานาประเทศในประเทศไทย 
DAAD ได้ดําเนินงานมาเกือบ 50 ปีแล้วโดยมีพันธกิจ ดังน้ี 

2.1 มอบทุนการศึกษาประจําปี 
2.2 มอบทุนการวิจัยระยะสั้น 
2.3 สนับสนุนการเป็น Guest professorships 
2.4 สนับสนุนการร่วมมือและประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศเป้าหมายในการสนับสนุนส่งนักศึกษา นักศิลปะ 
นักดนตรี และนักวิจัยที่มีคุณภาพสู่เยอรมนี ในด้านงานออกแบบจะมุ่งเน้นไปทางความยั่งยืน การใช้
เทคโนโลยีในงานออกแบบท่ีทันสมัย เครื่องมือในการสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรม มี
การเรียนเป็นวิชาการ และการปฏิบัติงานเป็นเชิงการศึกษาวิจารณ์ และองค์กรมีหน่วยที่ให้ความรู้เพ่ือ
การประสานงานเป็นอย่างดี มีความชัดเจนและปฏิบัติงานรวดเร็ว วิสัยทัศน์และคุณค่าด้านการศึกษา
แบ่งออกเป็น63 

                                                        
63Daad Report Presentation, “German Higher Education Study and Research in 

Germany, DAAD REPORT” (2016), 3-10. 
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มหาวิทยาลัยเน้นทางวิชาการเเละการวิจัยค้นคว้า 
1. Universities 
2. Universities of technology / Technical universities 

มหาวิทยาลัยเน้นภาคปฎิบัติ 
1. Fachhochschulen (universities of applied sciences) 

มหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรี  สถาบันอ่ืนๆ 
1. Colleges of art and music 
2. Private universities and colleges 
3. Advanced vocational studies  
4. Academies 

การติดต่อประสานงานด้านการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน DAAD ทาง
ประเทศไทยและ Services and more information online 

1. University guides, grants/scholarships,living in Germany, news, FAQs, Links etc. 
1.1 www.daad.or.th 
1.2 www.daad.de 
1.3 www.campus-germany.de 

2. University addresses,degree programmes, doctorates etc. 
2.1 www.higher-education-compass.de 
2.2 Science and research in Germany 
2.3 www.bmbf.de 

3. Student affairs, service packages 
3.1 www.student-affairs.de 
3.2 www.mitwohnzentrale.de64 

 
 
 
 
 
 

                                                        
64เร่ืองเดียวกัน, 26. 
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หลักการของสนธสิัญญาโบโลญญา่ 
 

หลักการของสนธสิัญญาโบโลญญา่ มีดังน้ี คือ 
การปรับกระบวนการการศึกษายุโรป ตาม Bologna Process 
กระบวนการโบโลญญ่าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง พื้นที่อุดมศึกษายุโรป (European 
Higher Education Area) ขึ้นภายในปี พ.ศ.2553 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการโยกย้ายสถานศึกษา
ของนักศึกษาและการแลกเปลี่ยน บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังพัฒนาระบบอุดมศึกษาของยุโรปให้
เป็นที่น่าสนใจและสามารถแข่งขันกับ ประเทศอ่ืนได้ กระบวนการโบโลญญ่า น้ีทําให้เกิดการปฏิรูป
อุดมศึกษาครั้งใหญ่ในเรื่องระบบวุฒิการศึกษา การสร้างระบบหน่วยกิต แบบยุโรป และการรับรอง
วุฒิการศึกษาระหว่างประเทศ กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กระบวนการ
โบโลญญ่า (Bologna Process) ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาโบโลญญ่า (Bologna Declaration) เริ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ 
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ได้พบปะกันในโอกาสฉลองครบรอบ 800 ปีของ
มหาวิทยาลัย Sorbonne ประเทศฝร่ังเศส ในคร้ังน้ันผู้แทนทั้ง 4 ประเทศได้ประกาศเจตจํานงค์ที่จะ
มีความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะร่วมกันพัฒนาอุดมศึกษาของยุโรป และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิชาการ โดยจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องการรับรองวุฒิ
การศึกษาจากประเทศอ่ืน เน่ืองจากแต่ละประเทศมีโครงสร้างการศึกษาของตัวเองที่กําหนด
ระยะเวลาการ ศึกษาและวุฒิที่ได้รับแตกต่างกันไป ทําให้ไม่สามารถเทียบวุฒิของแต่ละประเทศใน
ยุโรปด้วยกันได้ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิญญาโบโลญญ่า65 (Bologna Declaration) ซึ่งต่อมา
ประเทศในยุโรป 29 ประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป้าหมายหลักของ
กระบวนการโบโลญญ่าได้แก่  

ปรับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน กล่าวคือให้แบ่งการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาเป็น 2 ช่วงคือ undergraduate และ graduate ทําให้วุฒิการศึกษาของแต่ละประเทศ
สามารถเทียบเคียงกันได้  

สร้างระบบหน่วยกิตแบบยุโรปหรือที่เรียกว่า European Credit Transfer System (ECTS) 
ขจัดปัญหาการโยกย้ายสถานศึกษาที่เกิดจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศส่งเสริม
ความร่วมมือภายในยุโรปเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนและยกระดับระบบอุดมศึกษาของ

                                                        
65สารานุกรมไทยเสรี, เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/โบโลญญา. 
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ยุโรป ประเทศที่เข้าร่วมกระบวนการโบโลญญ่าน้ีต้ังเป้าไว้ว่าจะต้องปฏิรูประบบการ ศึกษาของ
ประเทศตนให้สอดคล้องกับข้อตกลงภายในปีพ.ศ. 2553 โดยทุกๆ 2 ปีจะมีการจัดประชุมร่วมกันเพ่ือ
ติดตามผลและสรุปความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบ อุดมศึกษาในแต่ละประเทศ เป้าหมายระยะยาว 
(ถึงปี พ.ศ. 2563) ได้แก่ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL)  

1. สร้างความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงของผู้จบการศึกษาพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. เช่ือมโยงการศึกษากับการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการเคลื่อนย้าย (บุคคลากรทางการศึกษา) 

3. เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือการวิจัย 
4. พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความโปร่งใสของระบบการศึกษา 
5. แก้ปัญหาด้านงบประมาณ  
6. หลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เป้าหมายหลัก ของการปฏิรูประบบอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญ่า คือ การอํานวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาในการโยกย้ายสถานศึกษาภายในหรือระหว่างประเทศ ทั้งในและนอก
ภูมิภาคยุโรป แนวทางปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายน้ีได้ คือ การสร้างความโปร่งใสในเร่ืองระบบ
และวุฒิการศึกษา ด้วยการสร้างระบบหน่วยกิตแบบยุโรป (European Credit Transfer System 
ECTS) ซึ่งมีใช้กันอยู่บ้างในบางประเทศโดยเฉพาะในกรณีของนักศึกษาแลกเปลี่ยนใน โครงการ 
SOKRATES หรือ ERASMUS แต่ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลญญ่า ประเทศ
ต่างๆในยุโรปจะใช้ ECTS ให้เหมือนกันหมดในทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานที่ทุก
ประเทศได้กําหนดร่วมกัน เพ่ือให้การเทียบโอนหน่วยกิตทําได้ง่ายขึ้น ระบบหน่วยกิตในยุโรป หาก
นักศึกษาเรียนเต็มเวลาตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะเรียนจบระดับปริญญาตรีได้ภายใน 
3 ปีและปริญญาโทภายใน 2 ปีซึ่งแตกต่างจากระบบการศึกษาของไทยที่จะเป็น 4 หรือ 5 ปี 
(ปริญญาตรี) และ 2 ปี; (ปริญญาโท) สาเหตุที่การศึกษาระดับปริญญาตรีของยุโรปสั้นกว่า เน่ืองจาก
นักศึกษาในยุโรปไม่ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานทั่วไปเพ่ือปรับความรู้ ก่อนที่จะเข้าเรียนวิชาเอกหรือโท 
กล่าวคือนักศึกษาสามารถเข้าเรียนวิชาเอกและโทท่ีตนเลือกได้โดยตรง ผลกระทบจากกระบวนการ
โบโลญญ่าต่อนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษาไทย โดยแนวโน้มหลักแล้ว การปฏิรูปอุดมศึกษา
ของยุโรปเอ้ือประโยชน์ในการศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติ มาก นักศึกษาจากประเทศที่ใช้ระบบ
การศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา เช่น จากประเทศไทย สามารถนําวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปเทียบ
วุฒิกับสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ซึ่งจะช่วยให้การเทียบโอนหน่วยกิตง่ายขึ้น จากเดิมที่นักศึกษาที่จบ
วุฒิปริญญาตรีจากประเทศไทยเมื่อต้องการไปศึกษาต่อใน ยุโรป จะพบอุปสรรคต่างๆ ในการเทียบวุฒิ 
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บ่อยคร้ังวุฒิปริญญาตรีไม่ได้รับการยอมรับ ทําให้นักศึกษาต้องไปเร่ิมเรียนใหม่ต้ังแต่ต้น ซึ่งจุดน้ีเอง
เป็นส่วนหน่ึง (นอกจากเร่ืองภาษา) ที่มีความทําให้นักศึกษาต่างชาติรวมท้ังนักศึกษาไทยตัดสินใจไป
เรียนประเทศ อ่ืนๆ ที่ เข้าใจระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทยและรับรองวุฒิง่ายกว่า 
เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย หากสรุปเพียงเท่าน้ีอาจดูเหมือนว่าการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษาของยุโรปจะมีแต่ ข้อดีกับนักศึกษาไทยไปเสียหมด แต่หากดูกันในรายละเอียดอาจมี
อุปสรรคเกิดขึ้น และปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม 2 ข้อคือ  

1. วิธีการคํานวณและให้หน่วยกิตที่แตกต่างกัน ทําให้การกําหนดหน่วยกิตที่ได้ต่างกันอย่าง
มากเช่น ปริญญาโทของประเทศไทยจะต้องให้หน่วยกิตรวมอยู่ที่ระหว่าง 35 ถึง 50 หน่วยกิต ส่วน
ปริญญาโทในยุโรปส่วนใหญ่ต้องให้หน่วยกิตเกิน 100 หน่วยกิต ตามแบบ ECTS น่ันหมายถึง หน่วย    
กิตของประเทศไทยน้อยกว่ายุโรปกว่าคร่ึง ในทางปฏิบัติจะเทียบหน่วยกิตของไทยให้เพียงคร่ึงหน่ึง
หรือรับรองทั้งวุฒิ ไทยเองจึงควรเรียนรู้ระบบการศึกษาใหม่ของยุโรป รวมถึงระบบหน่วยกิต ECTS 
ด้วย เพ่ือจะได้สามารถคํานวณหน่วยกิตของไทยตามระบบ ECTS ได้หากมีความจําเป็น  

2. หากจะดูเทียบหลักสูตรเป็นรายวิชาจะเกิดปัญหาว่าประเทศไทยไม่ได้กําหนดให้มี ออก
เอกสารประกอบประกาศนียบัตร (diploma supplement) ที่แสดงรายละเอียดรายวิชาที่นักศึกษา
เข้าเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาย่อยทั้ง เน้ือหาที่เรียน รูปแบบการประเมินผลและผลคะแนนของนักศึกษา 
เช่นเดียวกับที่ยุโรปกําลังจะทํา อย่างไรก็ดี ปัญหาน้ีอาจแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ เกิดการยอมรับวุฒิซึ่งกันและกัน คงต้องรอดูกันต่อไปว่าปัญหาความไม่ชัดเจนใน
เร่ืองต่างๆ น้ันจะได้รับการแก้ไข อย่างไรในทางปฏิบัติเน่ืองจากตอนน้ีอาจเร็วเกินไปที่จะเห็นภาพรวม
ของปัญหา ที่อาจจะเกิดข้ึน และในช่วงแรกๆ ของการใช้ระบบใหม่ ต้องเกิดอุปสรรคอีกมาก ยุโรปคง
ต้องใช้เวลาอีกกว่าหน่ึงทศวรรษที่จะสร้าง? พ้ืนที่อุดมศึกษายุโรป? เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศ
ที่ทําธุรกิจด้านการศึกษาอย่างแข็งขันมา นานอย่างสหรัฐอเมริกาได้ สําหรับประเทศอ่ืนๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยก็ควรตระหนักถึงระบบการศึกษาใหม่ของยุโรป เพ่ือให้เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษาภายในยุโรปทั้งที่เกิดขึ้น แล้วและจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้66 

 
 
 
 

                                                        
66กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, Department of Europeans Affair, ข่าว

ประชาสัมพันธ์ การปรบักระบวนทัศน์ การศึกษายุโรป ตาม Bologna Process, เข้าถึงเมื่อ 
มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.europetouch.in.th/main/ArticleDetail/ 
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การปฏิรูประบบอุดมศึกษาในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีตามปฏิญญาโบโลญญ่า 
“กระบวนการโบโลญญ่า” เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีของยุโรป โดยมีเป้าหมาย

สร้าง “พ้ืนที่อุดมศึกษายุโรป” ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2553 เพ่ือสนับสนุนความคล่องตัวในการโยกย้ายที่
เรียนของนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งพัฒนาอุดมศึกษาของยุโรปให้เป็นที่น่าสนใจ
และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ “กระบวนการโบโลญญ่า” น้ีทําให้เกิดการปฏิรูปอุดมศึกษาครั้ง
ใหญ่ในเรื่องระบบวุฒิการศึกษา การสร้างระบบหน่วยกิตแบบยุโรป และการยอมรับวุฒิการศึกษา
ระหว่างประเทศ 

การพัฒนาการและมุมมองในอนาคตของกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในกรณีของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากในการปฏิรูปที่เกิดจากปรัชญาการศึกษาและ
ค่านิยมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมเยอรมัน รวมถึงปัญหาการยอมรับวุฒิการศึกษาจากทางสังคมและทาง
ภาคธุรกิจ นอกจากน้ียังมีผลกระทบของการปฏิรูปที่มีต่อนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อ ณ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในอนาคตอิกด้วย67 
 
พันธกิจ บทบาท ผลกระทบจาก โบโลญญา Progress 

หลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ นิวซีแลนด์ หรือ สหภาพอัฟริกาใต้ได้ดําเนินการเร่ืองการ
กําหนด กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กันมาแล้วโดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.1990 แต่หลังจากที่ได้มีการ
ประชุม Bologna Processที่ University of Bologna เมื่อ 19 มิถุนายน ค.ศ.1999 โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการจากประเทศต่างๆ ในยุโรป 29 ประเทศก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สําคัญ
คือการประกาศ Bologna Declaration ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการปฏิรูปการอุดมศึกษาของ
ประเทศในสหภาพยุโรป ดังน้ันภาระกิจเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเทียบโอนกันได้แต่
ยังคงคุณภาพและศักยภาพการแข่งขัน เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดแผนการปฏิรูปให้
เสร็จสิ้น ภายใน ค.ศ.2010 

หลังจากการประชุมของนานาประเทศที่ Bolognaแล้วประเทศต่างๆ ได้ขานรับและนํา
นโยบาย NQF มาดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในประเทศของตนดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในความเป็นจ
ริงมีหลายประเทศท่ีได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาก่อนหน้าน้ีต้ังแต่ ค.ศ.1990 อันสืบ
เน่ืองมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการว่าจ้างแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดการต่ืนตัวในการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือสร้างการแข่งขันในด้

                                                        
67นรเศรษฐ ์แก้ววิภาส, “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตาม

ปฏิญญาโบโลญญ่า” วารสารศิลปะศาสตร ์5, 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2548). 
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านคุณภาพของประชากร และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศของตนให้ทัดเทียมกับ
ประเทศอ่ืนๆ 

Bologna Process มิได้มีผลเฉพาะการปฏิรูปการอุดมศึกษาเท่าน้ัน หลายๆ ประเทศถือ
โอกาส ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบต้ังแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1. การศึกษาในระบบ  
2. การศึกษานอกระบบ  
3. การศึกษาตามอัธยาศัยเรื่อยไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมทั้งการ

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานเป็นกรอบแนวทางเดียวกันทั้งหมดเพ่ือการเทียบเคียงและ
การ เทียบโอน คุณวุฒิการศึกษา 
 

หลักการงานวิจัยโดย EDFR 
 

การวิจัยอนาคตด้วย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
การวิจัย EDFR เป็นการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเช่ือพ้ืนฐานที่ว่าอนาคต

เป็นเรื่องที่สามารถทําการศึกษาได้อย่างเป็นระบบความเช่ือของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
อนาคต มนุษย์จึงสามารถสร้างอนาคตได้ ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การทํานายที่
ถูกต้องแต่เป็นการสํารวจเพ่ือศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพ่ือที่จะ
หาทางทําแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปหรือลดน้อยลง 
การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะ
นําไปสู่การสร้างอนาคตอันพึงประสงค์ 

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) น้ี ดร.จุมพล 
พูลภัทรชีวิน ประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนาขึ้น
ในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures 
Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกันเป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของ
เทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกันทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็น
อย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิธีการ
วิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหน่ึงใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้า
ด้วยกัน การรวมข้อดีของสองเทคนิคดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR และเทคนิค 
Delphi เข้าด้วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR คล้ายๆ กับเทคนิค Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธี
ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช้การสัมภาษณ์แบบเทคนิค 
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EFR ที่ปรับปรุงแล้วหลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็น
เคร่ืองมือซึ่งมักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 

ลักษณะของงานวิจัย มีดังน้ี 
เป็นวิจัยที่เป็นพหุมิติหลายเรื่องหลายปัญหาเกี่ยวข้องกันปัญหาจะกระทบกันหมด นโยบาย

จําเป็นต้องมีลักษณะเป็น Multi Dimentional ฉะน้ันเมื่อเอ่ยถึงการวัดก็จะเกิดความหนักใจ เพราะ
หลายตัวแปรหลายปัญหา 

1. เป็นการวิจัยที่มุ่งการพิจารณาข้อสรุปที่ใช้หลักเหตุผลที่สอดคล้องกับข้อมูลคือมีลักษณะ
เป็น Inductive and Empirical เพราะการกําหนดนโยบายต้องมีที่มาและมีข้อมูลประจักษ์สนับสนุน 

2. เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นสําคัญทําแล้วต้องดูผู้ใช้ที่สําคัญจึงจะไม่มีปัญหาว่าไม่
ตอบสนองผู้ใช้ 

3. เน้นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมีการจัดกระทํา (Manipulate) 
หากจัดกระทําไม่ได้ไม่สามารถทําอย่างอ่ืนต่อไปได้ 

4. การวิจัยพวกน้ีต้องยอมรับคุณค่าและอํานาจในการตัดสินใจของผู้วิจัยเราจะบีบบังคับให้
ตัดสินใจไม่ได้หน้าที่ผู้วิจัยคือให้เขาได้รับข้อมูลผู้บริหารเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้คุณค่าของผู้วิจัยอยู่
ที่ความชัดเจนของจุดยืนที่เราสนใจและต้องยอมรับอคติที่ผู้วิจัยมีด้วย 

ประเภทของการวิจัย 
ประเภทของการวิจัยขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง 
1. ใช้แหล่งของนโยบาย แบ่งได้ 3 ประเภท 

1.1 เป็นนโยบายมาจากหัวหน้างาน นักวิจัยหาข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้
เรียกว่า Advocacy Research วิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่การตัดสินใจของนักบริหารมักจะ
เป็นประเภทน้ี จริง ๆ 

1.2 เป็นวิจัยเรื่องใดๆ และไม่เกี่ยวกับนโยบายแล้วนํามาคิดพิจารณากําหนดนโยบายโดย
นักวิจัย คือ วิจัยเรื่องแล้วมาสัมมนาว่าน่าจะวิจัยเรื่องน้ันๆ เรียกว่า จินตนาการ คือ อาศัยจินตนาการ
กับผลการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายวิจัยประเภทน้ียังคงใช้ในระดับนานาชาติ 

1.3 นโยบายเป็นผลจากการวิจัย แต่บางคร้ังผู้บริหาร นักวิจัยประเภทท่ี 1 ทนไม่ได้ ผู้ใช้
ส่วนมากจะเป็นประเภทท่ี 2 และมักกล่าวว่าทําออกมาได้มีระเบียบวิธี เช่น บอกว่าต้องการนโยบาย
จากผลการวิจัยไม่ตรงพวก Ethnographic, Delphi นี่คือเทคนิคการวิจัยที่สามารถสร้างนโยบายได้
โดยไม่ต้องใช้จินตนาการ การมองงานวิจัยในประเภทน้ีน่าสนใจมากกว่ามีแหล่งที่มาจากไหน 

ใช้เร่ืองที่ศึกษาแบ่งตามเร่ืองที่ศึกษาได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1. ศึกษาตัวนโยบาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาว่านโยบายมาจากแนวคิดใดสาระและ Implication ของนโยบายน้ันเป็น
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อย่างไร และสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าเน้นอะไร ต่อเน่ืองอะไรแต่ผู้ศึกษาต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
เพียงพอ 

2. การวิเคราะห์เชิงความเหมาะสมและผลที่คาดหวังของนโยบายประเภทน้ีต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ และมีการพิจารณาความเหมาะสม 

3. ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือดูว่านโยบายท่ีกําหนดไว้ มีการนําไปปฏิบัติอย่างไร
บ้างมีตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายแบบ เช่นการเมือง เอาการเมืองนําการนําโดยหลักวิชา
ทางการบริหาร นํารูปแบบของการนําไปใช้เพ่ือทราบว่าผลเป็นอย่างไรน้ันทําได้หลายวิธี เช่น นํา
รูปแบบดังกล่าวมาเป็นตัวนําในการศึกษา อาจศึกษารูปแบบในการนํานโยบายทางการศึกษาของไทย
ไปปฏิบัติเพ่ือดูว่ารูปแบบทางการเมืองหรือทางวิชาการสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

4. ศึกษานโยบายประเภทไม่มี ใคร ศึกษาว่าผลของนโยบายที่ เกิดขึ้ นมากนัก 
Methodology ที่ใช้เป็นแบบ Evaluative Research เรื่องนโยบายเป็นเร่ืองน่าสนใจมากแต่มักไม่ได้
รับกําลังใจในการศึกษาทั้ง ๆ ที่เมื่อศึกษาไปแล้วจะพบความคิดหลาย ๆ อย่างแต่หากสามารถสรุปได้
ว่าในการวิจัยเชิงนโยบาย ต้องใช้วิธีการวิจัยหลาย ๆ แบบเป็นพหุวิธีมักไม่มีวิธีวิจัยเด่ียวๆ ยกเว้น
การศึกษาบางประเภทจึงมีวิธีเดียวบ้างแต่โดยส่วนใหญ่มักใช้หลายวิธี 

 
ขั้นตอนการทําวิจัย EDFR 

เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิควิจัยอนาคตโดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR 
(Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ขั้นตอนของ EDFR คล้ายคลึง
กับวิธีการของ เดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมาก เพราะผู้เช่ียวชาญเป็น
ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายจุดมุ่งหมายข้ันตอน
ต่างๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ยํ้าถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของผู้เช่ียวชาญ 

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR 
มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ EFR 
กล่าวคือเริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางที่
ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญคิดในหลายแง่มุมซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อนแล้วจึงพิจารณาในแง่ลบและความเป็นไป
ได้มากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมากหากผู้วิจัยต้องการข้อมูล
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เพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการได้โดยการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญลําดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วงๆ ก็สามารถทําได้ 

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

4. สร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือถือว่าเป็นข้ันตอนที่สําคัญและยากที่สุดของการวิจัย
ด้วยเทคนิคน้ี คือ นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ํา
กันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่กําหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยคําที่ครอบคลุม
ข้อความทั้งหมด ทั้งน้ีผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยคําของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนควร
เป็นภาษาที่สั้นกะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เช่ียวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้ม
เพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้ผู้เช่ียวชาญเกิดความสับสนในประเด็นน้ันๆ 

5. ทํา EDFR รอบที่ 2, 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู้เช่ียวชาญและนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ในการทํา EDFR 
รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบน้ีผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยคําตอบเดิมของตนเองแล้วขอให้ผู้เช่ียวชาญแต่
ละคนพิจารณาตอบใหม่ 

 จํานวนรอบของการทําวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคน
ของการวิจัย ทั้งน้ีพิจารณาจากคําตอบที่ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity ของ
คําตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้วหรือยัง 

6. เขียนภาพอนาคตการนําผลการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ผลตาม
เกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ              
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของคําตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ คน
ทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  

โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ ความ
เชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR และ 
Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ของ EDFR คล้ายกับ Delphi โดยข้ันตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์
แบบ EFR และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น
แบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะทํา 2-3 รอบ หลังจาก
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น้ันนําคําตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทาง
ความคิดระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต68 
 
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมาย และความ
เช่ือพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหน่ึงในปัจจุบัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อดีของเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่
ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี โดยหลักการแล้ว เทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR กับ 
Delphiเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน โดยในรอบแรกของการ
วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจากการสัมภาษณ์ในรอบแรก ผู้วิจัยจะนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
แล้วส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟาย เพ่ือที่จะทําการกรองความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาฉันทามติ ซึ่งมักจะทําประมาณ 2-3 รอบ หลังจากน้ันจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ 

ขั้นตอนของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีดังน้ี 
1. กําหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ขั้นน้ีนับว่าสําคัญและจําเป็นมาก เชื่อว่าหากได้

กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญจริงๆ จะทําให้ผลการวิจัยน่าเช่ือถือมากขึ้นเท่าน้ัน ส่วนการเตรียมตัวกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ก็ย่ิงมีความจําเป็น เพราะผู้เช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความสําคัญของการวิจัยลักษณะน้ี
หรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องติดต่อกับผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึง
จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย เวลาที่ต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ยํ้าถึง
ความจําเป็นและความสําคัญของการใช้ผู้เช่ียวชาญแล้วจึงขอความร่วมมือ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็
จําเป็นต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนต่อไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาสําหรับสัมภาษณ์ 
การเตรียมผู้เช่ียวชาญดังกล่าว นอกจากจะทําให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว ยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและความคิด
ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น 

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่หนึ่ง) การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ 
EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่ากล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ ที่จะสนองตอบ

                                                        
68จุมพล พลูภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR” วารสารบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1, 2 (2548): 19-31. 



106 

ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณและสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดรูปแบบของ ERR โดย
เริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario ,Pessimistic Realistic Scenario และ Most Probable 
Scenario ตามลําดับ หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และ
น่าจะเป็น โดยไม่คํานึงถึงว่า แนวโน้มเหล่าน้ันจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการทํา EDFR รอบ
ที่สองและสาม ถ้าหากผู้วิจัยสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถ
ทําได้โดยการออกแบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได้ 

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ในรอบที่ 1 ของ 
EDFR มาสังเคราะห์และวิเคราะห์อย่างละเอียดและระมัดระวัง แล้วนําข้อมูลที่สังเคราะห์และ
วิเคราะห์แล้ว สร้างเป็นเคร่ืองมือสําหรับทําเดลฟายต่อไป 

4. สร้างเคร่ืองมือนําประเด็นหรือแนวโน้มที่สังเคราะห์แล้ว มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดย
ควรจะใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้เช่ียวชาญไว้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้คือ ถ้าผู้เช่ียวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้ว ก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อยชัดเจน
และไม่รู้ว่าในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร ก็ต้องแก้ไขคําพูดนั้นให้ตรงประเด็นมากที่สุด 
และจะต้องเขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ อย่าให้มีแนวโน้มย่อยๆเล็กๆ ในแนวโน้ม
ใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคําที่คลุมเครือ เช่น ดีขึ้น เลวลง เพ่ิมขึ้น ควรใช้ภาษาที่แสดงความเป็น
กลางมากที่สุด เท่าที่จะมากได้พยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่ส่อถึงทัศนคติ หรือความลําเอียงของผู้วิจัย69 

5. ใช้วิธีการของเดลฟาย (EDFR รอบที่สอง สาม)ในขั้นน้ีผู้ เช่ียวชาญจะได้รับแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ และพิจารณาข้อความแนวโน้ม ต่างๆเหล่าน้ัน โดยผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาและเลือกว่า ถ้า
ข้อความแนวโน้มนั้นเกิดขึ้นจริงๆ จะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ และโอกาสที่
ข้อความเหล่าน้ันจะเป็นไปได้ภายในเวลาที่กําหนดสําหรับจํานวนรอบที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย โดยที่การจะหยุดที่รอบหน่ึงรอบใดน้ัน ควร
จะพิจารณาดูคําตอบที่ได้ในรอบต่างๆ ว่า มีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) แล้วหรือยัง หรือมี
ความสอดคล้องกัน (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามากพอ
หรือไม่ ถ้ามีมากพออาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 ก็ได้เร่ืองจํานวนรอบน้ีมีนักวิจัยศึกษาไว้ โดย
พบว่าการทําจํานวนรอบ 3 รอบ เป็นจํานวนรอบที่พอดี น่ันคือความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มาก ต้ังแต่
รอบที่ 3 ขึ้นไป ความแตกต่างของผลท่ีได้ไม่มีนัยสําคัญ  

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับเทคนิคเดลฟาย ส่วนการนําเสนอผลการวิจัยน้ัน ผู้วิจัยอาจจะ
เขียนบรรยายทั้ง 3 ภาพ คือ ทางบวก ทางลบ และภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด หรืออาจจะเขียนเฉพาะ

                                                        
69เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพสุดท้ายภาพเดียวก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรจะระบุด้วยว่าเป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด และถ้าสามารถ
เขียนโยงข้อมูลต่างๆ ให้สัมพันธ์กันเป็นระบบได้ ก็จะย่ิงดีเพราะจะทําให้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 
หรืออาจจะเขียนแยกเป็นข้อๆก็ได้ แต่แนวทางที่นํามาเขียนอนาคตภาพนั้น ควรจะมีความสอดคล้อง
กันในระดับหน่ึง ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้ังไว้ 

7. ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR ความเที่ยงของ
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะอยู่ที่การให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามหลายๆรอบ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยง ในแต่ละรอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าคําตอบของผู้เชี่ยวชาญคงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ก็แสดงว่ามีความเที่ยงมากส่วนความตรงของเครื่องมือนั้น การวิจัยโดยทั่วไปก็จะใช้
วิธีการนําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรง แต่เทคนิคการวิจัยอนาคตนี้ทํากับ
ผู้เช่ียวชาญอยู่แล้ว อาจจะมีปัญหาบ้างก็เฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาเท่าน้ัน นอกจากน้ีการวิจัย
อนาคตทั้งเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ยังใช้วิธีการที่ทําให้เกิดความตรงของ
ข้อมูล ที่ตรงกับความรู้สึก การรับรู้ และการมีประสบการณ์โดยปราศจากอคติของผู้เช่ียวชาญ ด้วย
การให้ผู้เช่ียวชาญมีโอกาสตรวจสอบคําตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช้ “Cumulative 
Summarization Technique” ในการสัมภาษณ์ที่การสัมภาษณ์ทั่วไปไม่มี การวิจัยอนาคตเก่ียวข้อง
โดยตรงกับบุคคล ดังน้ัน ความเที่ยงและความตรงของข้อมูลที่ได้รับ จึงขึ้นอยู่กับการเลือกผู้เช่ียวชาญ
โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม และการให้ความสําคัญกับธรรมชาติของบุคคลด้วย เช่น จัดแบบสอบถามให้
ผู้เช่ียวชาญตัดสินอย่างเป็นหมวดหมู่เป็นระบบ ติดต่อในเวลาที่เหมาะสม ไม่เร่งรีบ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีผู้ที่จะทําวิจัยอนาคต ควรรู้และตระหนักให้มาก เพ่ือหาวิธีป้องกันอันจะทําให้ผลการวิจัยที่
ได้รับ มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน70 

8. การประยุกต์ EDFR ถึงแม้ว่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการวิจัย
อนาคตก็ตาม แต่เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนําไปใช้วิจัยใน
ทํานองเดียวกับการวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ได้ เช่นการวิจัยเพ่ือสํารวจความคิดเห็น สํารวจปัญหา วิจัย
เพ่ือหารูปแบบ เพ่ือกําหนดนโยบาย เพ่ือกําหนดมาตรฐาน เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาและเพ่ือการตัดสินใจ 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันได้มีการนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ ไปใช้ในวงการและ
องค์การต่างๆ มากมาย ทั้งเพ่ือการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจน

                                                        
70เร่ืองเดียวกัน. 
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การวิเคราะห์อดีต เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR น้ัน ช่วยให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเช่ือถือมากข้ึน71 

ตัวอย่างงานวิจัยในไทย โดยใช้เทคนิค EDFR  
พายุพงศ์ พายุหะ ได้ศึกษา อนาคตภาพการมัธยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570 การวิจัย

ครั้งน้ีใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีความมุ่งหมาย
เพ่ือ 1.ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการมัธยมศึกษาไทย 2.เสนออนาคตภาพการมัธยมศึกษา
ไทย ภายในปี พ.ศ. 2570 ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพปัจจุบันของการมัธยมศึกษาไทยโดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จํานวน 1 
ด้าน คือ ด้านงบประมาณและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านบุคลากรทางการศึกษาและด้านการบริหารการจัดการศึกษา สําหรับปัญหาการ
มัธยมศึกษาไทยน้ัน มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหา
อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือด้านการจัดการเรียนการสอนและมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารการจัด
การศึกษา อนาคตภาพการมัธยมศึกษาไทยที่เป็นไปได้เป็นดังนี้ 1.ด้านการจัดการเรียน การสอน
จํานวน 12 แนวโน้ม ผู้เช่ียวชาญยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องสูง
คือแนวโน้มเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียนการแบ่งเป็นกลุ่มผู้เรียน การจัดการสอนที่เน้นการเรียนรู้คิด
วิเคราะห์ เน้นทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต การเรียนรู้โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการเรียนที่ปรับเปลี่ยน
ไปสู่การใช้ แท็บเล็ต การสอนให้เข้าสู่ความเป็นอาเซียน มีการสอนเป็นทีม เน้นการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมและการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 2.ด้านบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 11 แนวโน้ม
ผู้เช่ียวชาญยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องสูง คือแนวโน้มเก่ียวกับ
การมีทักษะความรู้ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ทักษะของครูด้าน Digital ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี บทบาทของครูยุคใหม่ มีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาศักยภาพครูให้
สูงขึ้น ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและเนื้อหาให้สอดคล้อง การเรียนการสอนที่สร้างนักเรียนให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและครูประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่                     
3.ด้านงบประมาณจํานวน 6 แนวโน้ม ผู้เช่ียวชาญยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดและ มี
ความสอดคล้องสูง คือแนวโน้มเก่ียวกับการส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบโรงเรียนนิติบุคคล
อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารงบประมาณ การได้รับจัดสรรงบประมาณ

                                                        
71สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, “อนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในทศวรรษหน้า(ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557)” (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 105. 
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อย่างเพียงพอ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และการพัฒนาผู้จัดทําการเงินและบัญชีให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงบประมาณ 4) ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาจานวน 10 แนวโน้ม ผู้เช่ียวชาญยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
และ มีความสอดคล้องสูงคือแนวโน้มเก่ียวกับผู้บริหารต้องมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นํามีวิสัยทัศน์ มี
แนวคิดใหม่ๆ เป็นนักจัดการเรียนรู้ให้กับครูและชุมชน สร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียง
กัน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล72 

ตัวอย่างงานวิจัยใช้เทคนิค DELFI 
Durden ได้ศึกษาการประยุกต์เทคนิคเดลฟายของการทํานายอนาคตการศึกษาใน

เวอร์จิเนียตะวันตก กลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นผู้นําทางการศึกษาจากองค์กรทางการศึกษาในภาคตะวันตก
ของเวอร์จิเนีย จํานวน 47 คน เทคนิคเดลฟายรอบแรก กลุ่มผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์
จํานวน 134 เหตุการณ์ ซึ่งมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ที่จะเกิดเหตุการณ์ในปี 2020 ใน
รอบที่ 2 ผู้เช่ียวชาญจะถูกถามเพื่อทํานายในกรอบของเวลาของการเกิดเหตุการณ์ และระดับ
ผลกระทบและสิ่งที่พึงปรารถนาสําหรับแต่ละเหตุการณ์ในรอบแรก ในรอบที่ 3 ผลของการทํานาย
เหตุการณ์ทั้งหมดจํานวน 47 เหตุการณ์ซึ่งร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เชี่ยวชาญบ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้น 
อนาคตภาพถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของกรอบเวลาของเหตุการณ์ กรอบเวลาจะถูกจัดการตามขอบเขต
ของหัวข้อ รวมถึงนักเรียนและบุคลากร หลักสูตรการปกครอง การเงิน การอํานวยความสะดวก 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เทคโนโลยี และเบ็ดเตล็ด ระดับของผลกระทบและสิ่งที่พึง
ปรารถนาสําหรับแต่ละเหตุการณ์จะถูกตรวจสอบ ภายในแต่ละขอบเขตของหัวข้อ แนวโน้มในระยะ
ยาวถูกพิสูจน์ ซึ่งมีความสําคัญต่อนักการศึกษาและนักวางแผนทางการศึกษา ท่ามกลางแนวโน้ม
เหล่านี้ คือ ความสามารถในการตรวจสอบและความคาดหวังการบรรลุผลสําเร็จของนักเรียนและ
พฤติกรรมที่เพ่ิมข้ึนโรงเรียนจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในการแก้ปัญหาของสังคมอนาคตภาพของครูใน
ระยะสั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในกองทุนการเงินและรูปแบบคณะทางานการศึกษาจะมีการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นในภาคเอกชน เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการทางการศึกษา ระบบใหม่ของ
การเงินทางการศึกษาจะถูกพัฒนาขึ้น และจะมีการเน้นยํ้าถึงการปรับปรุงการอํานวยความสะดวก
ของโรงเรียน ตลอดเวอร์จิเนียตะวันตก73 

 

                                                        
72พายุพงศ์ พายุหะ, “อนาคตภาพการมัธยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556), 208. 
73William Durden, “Making the Case for Liberal Education: The Liberal Arts as 

a Bulwark of Business Education, Chronicle of Higher Education” (July 18, 2003): 45. 
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ตัวอย่างงานวิจัยใช้เทคนิค EFR 
Keller ได้ศึกษาภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง การวิจัยน้ีเป็นการศึกษา

เชิงชาติพันธ์ุวรรณนา แบบ EFR กลุ่มตัวอย่างเป็นครูของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนชานเมืองของ
มินนิโซตา จํานวน 35 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างครูผู้สอนให้ความคิดเห็นในสิ่งที่พึง
ปรารถนา ความเป็นจริงของโรงเรียนขนาดกลางถูกแยกออกเป็นภาพอนาคตในทางที่ดี และอนาคต
ภาพในทางที่ไม่ดี การวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ 
เปรียบเทียบและรูปแบบตรงกันข้ามที่เกิดข้ึนการวิเคราะห์หัวข้อหลักเพ่ือบรรยายถึงอนาคตภาพ
ในทางที่ดีของโรงเรียนขนาดกลางและข้อแนะนําที่จะนําไปสู่ความจริงหัวข้อเหล่าน้ีและข้อแนะนําจะ
รวมถึงการลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียน การบํารุง รักษาและการปรับปรุงทีมครูผู้สอนเพ่ือ
สร้างชุมชน ผู้เรียนขนาดเล็ก หลักสูตรซึ่งรวมถึงหลักสูตรในโรงเรียนและหลักสูตรที่ได้สํารวจ ซึ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของวัยรุ่น การแสดงถึงความไม่เพียงพอด้านการเงินของการศึกษา การ
เพ่ิมขึ้นของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว การพบกับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้เรียน
ท่ามกลางผู้เรียนทั้งหมด ความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมของครูในโรงเรียนขนาดกลาง การ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของคณะทํางาน ข้อแนะนําในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในความสนใจของ
ผู้เรียน ครูผู้สอน ในการศึกษานี้ให้อนาคตภาพและข้อแนะนําการดําเนินงาน การสนับสนุนของ
คณะทํางานของโรงเรียนขนาดกลาง ผู้ปกครองผู้กําหนดนโยบาย สื่อ และรัฐบาล เพ่ือให้ผู้เรียนใน
โรงเรียนขนาดกลางประสบผลสําเร็จ74 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การสืบค้นงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีด้วยกัน 3 สว่น ดังน้ี 
1. งานวิจัยด้านการบริหารงานวิเทศสัมพนัธ ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบันศิลปะและ 

การออกแบบในทศวรรษหนา้ 
วิธีการสืบค้น งานวิจัยด้านการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบัน

ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าและแหล่งสืบค้น จากองค์กรที่ให้การสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาล เน่ืองด้วยปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากข้ึน ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มคํานึงถึงเศรษฐกิจสร้าง

                                                        
74Kevin Lane Keller, Brands And Branding: Research Findings And Future 

Priorities, accessed October 15, 2015, available from http://bear.warrington.ufl.edu 
/CENTERS /MKS/ invited/BRANDS%20AND%20BRANDING 
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สรรค์มาต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) และมีความชัดเจนขึ้น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศในการ 
ต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีการค้าโลก75 

ดังน้ันองค์กรดังกล่าวอาทิเช่น ยูเนสโก ซึ่งมีนโนบายสนับสนุนเร่ืองงานการศึกษาศิลปะ
และงานออกแบบสร้างสรรค์รวมถึงงานวัฒนธรรม ด้วยองค์การยูเนสโกมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุง
ปารีสประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีสมาชิก 195 ประเทศ ผู้อํานวยการใหญ่คนปัจจุบันคือ นางอิรินา           
โบโกวา ภารกิจหลักของสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มุ่งเน้นด้านการศึกษา โดยมีโครงการภายใต้การ
ดําเนินงานอยู่ 3 โครงการหลักคือ 1.โครงการการศึกษาเพ่ือปวงชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(Asia-Pacific Programmes of Education for All) 2.โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Programmes of Educational Innovation 
and Development) 3. ฝ่ายนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา (Education Policy and Reform) 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกโลก งานสนับสนุนงานวิจัยศิลปะ76 

ริชาร์ด ฟลอริดา กล่าวได้ว่า กลุ่มมวลชนสร้างสรรค์ (Creative Class) เป็นกลุ่มคนที่เป็น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความสําคัญอย่างย่ิงการบริหารจัดการด้านศิลปะ
และการออกแบบจึงมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนที่สําคัญของทิศทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

Art Education UNESSCO Creativity กับนโยบายการสร้างกิจกรรมและโครงการ
ภายใต้งานวิจัยร่วมกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมฮ่องกง เรื่อง ระหว่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์หอ
การศึกษา ด้วยสถาบันทางวัฒนธรรมของฮ่องกงมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนศิลปะและงาน
ออกแบบที่สามารถสื่อสารสร้างสรรค์ร่วมกับสังคม การสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยจึงเกิดหอดูดาว
หรือที่สังเกตสถานการณ์ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ยูเนสโกทําหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบันศิลปะและการออกแบบ ยูเนสโกสนับสนุนที่สังเกตการณ์หอดูดาวเพ่ือ
การวิจัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา (RLCCE) ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 
ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและนฤมิตศิลป์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของฮ่องกง
สถาบันการศึกษา (CCA, FAS) กรมวัฒนธรรมและศิลปะ (CCA) เป็นกรมวิชาการเฉพาะในฮ่องกง

                                                        
75กรวรรณ สังขกร, “แบบเสนอโครงการยูเนสโก, งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชน

วัฒนธรรมสร้างสรร เพ่ือสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ Cultural Creative Community 
Development to Support Chiang Mai Creative City,” (เชียงใหม่: 2554). 

76ยูเนสโก, “เก่ียวกับนูเนสโก UNESCO BANGKOK” เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559,           
เข้าถึงได้จาก http://www.unescobkk.org/th/about-us/. 
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มุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะการศึกษา อาคารในปรัชญา 'การศึกษา +' โดยมั่นใจว่าหลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองมีวิวัฒนาการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของศิลปะในสังคมท่ีกว้างขึ้นก็มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะช่วยให้มีทักษะความรู้และการดูแลบัณฑิตที่มีความสามารถในการบรรลุความเป็นเลิศทาง
วิชาการและศิลปะผ่านบทบาทการเปลี่ยนแปลงเป็นนวัตกรรมใหม่ การศึกษากล้าได้กล้าเสีย
ปฏิบัติงานศิลปะนักคิดสร้างสรรค์และผู้นําทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น
ที่ประจักษ์ประสบผลสําเร็จในแง่ของ “สังคม”การบริหารจัดการด้านงานวิเทศสัมพันธ์ด้านสถาบัน
ศิลปะและการออกแบบของยูเนสโกจึงเป็นระดับภาคที่ย่ังยืน และเน้นทางการร่วมกันเพ่ืองานวิชาการ 
และนําไปสร้างสรรค์ ปฏิบัติการได้ในทศวรรษหน้าต่อไป วิสัยทัศน์ของงานวิจัยดังกล่าวจะไม่มองที่
จุดปฏิบัติของโครงการแต่จะมอง+ ผลบวกที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นวาระถัดไป แบบการมองต่อยอดโดยการ
เพ่ิมมุมมองดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสังคมท่ีจะขับเคลื่อนต่อไป77 

จากงานวิจัย Inter-cultural Creative Education Observatory ที่สังเกตการณ์และ
หรือหอดูดาว องค์กรยูเนสโกสนับสนุนเพ่ือการวิจัยในวัฒนธรรมท้องถ่ินและความคิดสร้างสรรค์ใน
การศึกษาจะทําหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมเก็บข้อมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและการศึกษางานด้านการ
บริหารจัดการสื่อสารสังคม สื่อสารศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างยูเนสโกในการศึกษาศิลปะ
หอสังเกตการณ์และองค์กรศิลปะการศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง, จีน พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน
จะได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้และการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดและทันสมัยของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินในการศึกษา อิกทั้งยังจะทําวิจัยเปรียบเทียบ
เก่ียวกับศิลปะในปัจจุบันและนโยบายการศึกษาวัฒนธรรมและโครงสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อีกด้วย78 

สรุปการทํางานลักษณะองค์กร UNESCO The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) ด้านนโยนบายการสนับสนุนส่งเสริม งานบริหารการ
จัดการสื่อสารต่างประเทศ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ในส่วน Art Education โดยผ่านโครงงานวิจัย และ
สนับสนุนสถาบันศิลปะและการออกแบบให้ดําเนินงานเชิง + เช่นการศึกษา + และงานวิจัย+ มองต่อ

                                                        
77UNESSCO, Topic of ART Education, Inter-cultural Creative Education 

Observatory, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (2011), 
accessed August 30, 2016, available from http://www.unesco.org/new/en/culture/ 
themes/creativity/arts-education/research-cooperation/observatories/unesco-
observatory-for-research-in-local-culture-and-creativity-in-education/. 

78Ibid. 
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ยอด โดยสถาบันศิลปะและการออกแบบเป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนนักวิชาการ นักวิจัยเชิงค้นคว้า 
รวมรวบความเป็นไปได้ของงานศิลปะและการออกแบบ งานวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ ผ่าน
กระบวนงานโดยใช้สังคมเป็นตัวขับเคลื่อน โครงงานของการสนับสนุนจึงมีความสําคัญ และมาจาก
การติด และสร้างจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสถาบันศิลปะและการออกแบบต้องตกผลึกในส่วนน้ีออกมาเป็น
โครงการให้มีประสิทธิผล วิสัยทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นศิลปะการออกแบบทางสังคมท่ีต่อ
ยอดเพ่ิมข้นจากโครงการวิจัย 

จากงานวิจัย Korea Arts and Culture Education Service (KACES) ศิลปะเกาหลี
และวัฒนธรรมการให้บริการการศึกษา (KACES) องค์กรยูเนสโกใช้หลักการบริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศิลปะและการออกแบบ โดยมองในระดับปรัชญาของงานของศิลปะและ
วัฒนธรรมการท่องเท่ียว การบริหารสนับสนุนงานวิจัยเรื่องปรัชญาเกาหลีศิลปะและวัฒนธรรม
การศึกษาการให้บริการ (KACES) ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 เพื่อให้การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบของเป้าหมายพื้นฐานของแผนวัฒนธรรมและศิลปะและมีโปรโมช่ันการศึกษาปริญญาโท
จัดทําร่วมกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและกระทรวงศึกษาธิการ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้79 เป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างเพ่ือสนับสนุนงานทางวิชาการ
ปฏิบัติงานศิลปะ โดยที่มี 

1. โครงการหลักของ KACES มีการฝึกอบรมศิลปะและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
วัฒนธรรมการจัดสรรพวกเขาไปยังโรงเรียนของรัฐและชุมชนทั่วประเทศ 

2. การดําเนินการวิจัยและพัฒนาในศิลปะและวัสดุการศึกษาวัฒนธรรม 
3. สถิติด้านงานศิลปะในเร่ืองต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
4. หลักสูตรและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการทํางานร่วมกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือส่งเสริมศิลปะและการศึกษาวัฒนธรรม80 
สรุปผลดําเนินงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะ

และการออกแบบในทศวรรษหน้า ผ่านโครงการวิจัยของยูเนสโก โครงงาน Korea Arts and 
Culture Education Service (KACES)  

                                                        
79UNESSCO, Topic of ART Education, Korea Arts and Culture Education 

Service (KACES), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
(2011), accessed August 30, 2016, available from http://www.unesco.org/new/ 
en/culture/themes/creativity/arts-education/research-cooperation/observatories/ 
korea-arts-and-culture-education-service-kaces/. 

80Ibid. 
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1. สร้างหน่วยวิจัย The Korea Arts and Culture Education Service (KACES) ก่อให้เกิด
ศิลปะโดยรวมและสาขาการศึกษาวัฒนธรรมที่มีข้อมูลเก่ียวกับศิลปะต่างๆและโปรแกรมการศึกษา
วัฒนธรรมและผลลัพธ์รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมผลการวิจัยในพ้ืนที่ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติและสถิติ ติดตามกํากับการบริการ และการประเมินผล 

2. The Korea Arts and Culture Education Service (KACES) ยังร่วมมือกับยูเนสโก
กรุงเทพฯ และจุดสังเกตการณ์ศิลปะและงานออกแบบ วัฒนธรรมโซนอ่ืนๆ ที่กํากับดูแลโดยยูเนสโก 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเอเชียแปซิฟิกศิลปะศูนย์กลางการศึกษา The Asia Pacific Arts-
education Hub (APAH) ลักษณะแนวทางที่ชัดเจนของจุดศูนย์กลางน้ีจึงสามารถโปรโมทกิจการงาน
ต่างๆ ได้ตรงเป้าหมาย โดยที่ The Asia Pacific Arts-education Hub (APAH) เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ออนไลน์ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นคอลเนกชัน, การเผยแพร่และแพลตฟอร์มการสื่อสารเครือข่ายและชุมชน
การศึกษาศิลปะเป็นทั้งหมด 

จากงานวิจัยโครงการศิลปะ CARE ขององค์กรยูเนสโก UNESCO-NIE Centre for Arts 
Research in Education (CARE) เป็นงานบริหารจัดการงานสื่อสารระหว่างประเทศ งานวิเทศ
สัมพัน์เครือข่ายกับสถาบันศิลปะและการออกแบบ ในรูปแบบการการใส่ใจรายละเอียด การส่งเสริม
ในส่วนที่มีความต้องการโดยแท้จริง UNESCO-NIE Centre for Arts Research in Education 
(CARE) วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการมุ่งประเด็นที่การทําความเข้าใจ Significance Value 
Added ของผลงานศิลปะและงานออกแบบ งานสร้างภูมิปัญญา ศูนย์วิจัยศิลป์ในการศึกษา (CARE) 
มุ่งพันธกิจด้วยการไม่สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย งานโครงการ ที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของศิลปะใน
การศึกษาในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยทั้งสิ้น และพันธกิจดําเนินงานบริหารจัดการ
สื่อสารกับองค์กร รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ส่งเสริมการศึกษาและผ่านทางศิลปะ
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่าง NIE ยูเนสโก The UNESCO-NIE Centre for Arts 
Research in Education (CARE) การปฏิบัติงานดังกล่าวจึงสร้างคุณค่าและความย่ังยืนให้กับผลงาน
ศิลปะอย่างชัดเจน และสนับสนุนยุคลากรทางวิชาการศิลปะที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างชัดเจน และ
รวมถึงมหาภาคเอเชีย แปซิฟิก81 

                                                        
81UNESSCO, Topic of ART Education, UNESCO-NIE Centre for Arts Research 

in Education (CARE), United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, (2011), accessed August 30, 2016, available from 
http://www.unesco.org/new/en/ culture/themes/creativity/arts-education/research-
cooperation/observatories/korea-arts-and-culture-education-service-kaces/. 
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CARE’s vision UNESCO-NIE Centre for Arts Research in Education (CARE) มี
การบริหารจัดการ สนับสนุนผ่านทางองค์กร พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และอนุรักษ์งานให้มีการแสดงงาน การ
เพ่ิมคุณค่า การสื่อสารด้วยวารสารด้านงานศิลปะ และร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์ในบางภาคส่วน การ
ดูแลวิสัยทัศน์คือการเป็นศูนย์กลางและการสนับสนุนสําหรับการวิจัยการศึกษาศิลปะในสิงคโปร์และ
เป็นสัญญาณอย่างต่อเน่ืองเปรียบดังแสงสว่างแห่งความชัดเจนเครือข่ายของหอดูดาวหรือจุด
สังเกตการณ์ของยูเนสโกด้านงานศิลปะและการออกแบบ การสร้าง Value Added ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้82 

สรุปการบริหารจัดการงานสื่อสารต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะและการ
ออกแบบจากการศึกษางานวิจัยเครือข่าย การสร้างศูนย์กลางเครือข่ายและแนวความคิด Concept 
การดําเนินงานแบบ Protect Cooperation การป้องกัน การสร้างความเข้าใจของความสําคัญของ
งานศิลปะ โดยการสร้างวิสัยทัศน์ด้านการส่ือสารผ่านกระบวนการ ประชาสัมพันธ์ การสร้างวารสาร 
การสนับสนุนโครงการรายย่อยในสังคม การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ Significance Art 
Object การรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผ่านการแสดงในพิพิธภัณฑ์นานาชาติ การให้คนได้ร่วม
เรียนรู้ประสบการณ์ศิลปะผ่านวัฒนธรรม การเรียนรู้คุณค่า ความสําคัญ Significance place ต่างๆ 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. สร้างสะพานเช่ือมต่อการศึกษาศิลปะและชุมชน 
2. การดูแล Care งานศิลปะการศึกษา ผ่านกระบวนการการปฏิบัติ ของบุคคลเพื่อให้

พวกเขามีความเกี่ยวข้องและมีความหมายให้กับชุมชนของพวกเขา ให้ความสําคัญกับความหมายของ
ประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลปะให้เกิดคุณค่า 

3. ให้บริการโดยคํานึงถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความสําคัญของสังคม บริบททาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นทั่วโลก 
 

2. งานวิจัยด้าน International Relationships ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบันศิลปะ
และการออกแบบในทศวรรษหน้า 

จากบทความ Why international relations is the key to all our futures ทําไม
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงเป็นกุญแจสําคัญในอนาคต หลักสูตรในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เป็นความคิดที่สําคัญและวิธีการท่ีเราสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและไม่สร้างการแข่งขัน
หรือสามารถบรรลุความร่วมมือเคร่ืองมือในการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะทําให้คุณมี
โอกาสท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความอยากรู้ของคุณเก่ียวกับกิจการที่น่าสนใจทั่วโลกด้วยการเช่ือม

                                                        
82Ibid. 
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ประสานศาสตร์และศิลป์ของความสัมพันธ์สร้างงานบริหารจัดการอยู่ในสังคมประสบการณ์และสิ่ง
รอบตัว83   

จากรายงานภาพรวมของความร่วมมือทางศิลปะและการออกแบบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในศิลปะและการออกแบบ 

คณะศิลปะและการออกแบบท่ีมหาวิทยาลัย Lapland ได้สร้างศิลปะอาร์กติกย่ังยืนและ
การออกแบบ (ASAD) ศูนย์กลางของเครือข่ายที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยของอาร์กติก 
(UArctic) ภายในเครือข่ายองค์กรประกอบด้วย 26 มหาวิทยาลัย circumpolar และสถาบัน 
การศึกษาศิลปะในแปดประเทศอาร์กติกและประเทศในยุโรปเหนือ จุดมุ่งหมายหลักของมันคือการ
พัฒนาวิธีการทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาความอย่างย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางจิตสํานึก
ของสังคมการสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจผ่านงานศิลปะและการออกแบบ การวิจัยที่ใช้และ
กิจกรรม การผสมของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวิถีชีวิตของผู้คนอ่ืนๆ ในแถบอาร์กติก ไปยังพ้ืนที่ 
circumpolar ทั้งหมด องค์ประกอบข้ามชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้จะสร้างความท้า
ทายที่ยากจะอธิบายทางสังคมวัฒนธรรมที่บางครั้งมีผลมาจากทางการเมือง นีโอโคโลเนียลของ
ภาคเหนือและขั้วโลกเหนือ หาทางแก้ปัญหาความท้าทายเหล่าน้ีต้องใช้ความเช่ียวชาญในระดับ
ภูมิภาคร่วมวิจัย communality และความร่วมมือระหว่างประเทศ84 

การออกแบบอาร์กติกได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และการพัฒนา โครงการระดับภูมิภาค Lapland's (ในความคืบหน้าสําหรับปี 2014-2017) ตระหนัก
ถึงศักยภาพของการออกแบบการให้บริการในการสร้างรูปแบบใหม่และวิธีการในการผลิตและการ
ให้บริการและผลิตภัณฑ์ นโยบายการออกแบบฟินแลนด์ (2013) ตระหนักถึง Rovaniemi เป็น
ศูนย์กลางสําหรับการออกแบบนวัตกรรมอาร์กติกและการออกแบบบริการ กลยุทธ์ฟินแลนด์อาร์กติก 
(2013) ระบุการออกแบบอาร์กติกเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สําคัญในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
สามศูนย์ความเป็นเลิศด้วยการออกแบบท่ีอาร์กติกเป็นพ้ืนที่ของความเช่ียวชาญ สหภาพยุโรป 
(2012) มีการระบุการออกแบบเป็นวิธีการใหม่สําหรับการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง85 

                                                        
83Mike Sheehan and Helen Brocklehurst, “INDEPENDENT, Why international 

relations is the key to all our futures” (July 2006). 
84The Faculty of Art and Design at the University of Lapland, International 

Cooperation in Art and Design, accessed May 2016, available from 
https://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty-of-Art-and-Design/Studies/ 
International-Masters-Degree-Studies/Arctic-Art-and-Design/International-Cooperation 

85Ibid. 
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คณะศิลปะและการออกแบบการใช้งานในต่างประเทศหลายสมาคมและองค์กรเช่น 
UArctic, Cumulus, InSEA และ Icograda นอกจากน้ีคณะเป็นหุ้นส่วนการใช้งานในเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเคลื่อนที่ในประเทศนอร์ดิก-Baltic ผ่าน CIRRUS (ศิลปะและการออกแบบ) Edda 
(การศึกษาศิลปะ) NordFo (ศิลปะและงานฝีมือ) และ DAMA (สื่อและการเต้นรํา); ในความร่วมมือ
ของรัสเซียผ่านครั้งแรก ARTSMO; และในภาคใต้ของแอฟริกาผ่านการออกแบบที่ใช้งานโปรแกรม 
Centred ทิศตะวันตกเฉียงใต้ใต้ของเครือข่ายบริการนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ UFISA ความ
ร่วมมือในยุโรปจะดําเนินการผ่านโปรแกรม อิราสมุสพลัส ERASMUS+ ร่วมกับกว่า 40 มหาวิทยาลัย
พันธมิตร ทุกเครือข่ายพันธมิตรและข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนในด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศผ่านรูปแบบต่างๆ (โดยปกติการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมหลักสูตรเร่งรัดหรือนักเรียนและครู
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Lapland ยังมีข้อตกลงทวิภาคีจํานวนมากผ่านทุกทวีป 
การเคลื่อนไหวในพ้ืนที่มีการจัดcircumpolar ผ่านโปรแกรม north2north86 

เห็นได้จากภาพรวมและนโยบายด้านการศึกษาของสถาบันศิลปะและการออกแบบ
นโยบายด้านงานวิจัยที่คณะศิลปะและการออกแบบ the University of Lapland, the northernmost 
university in Finland and in the European Union. The University is located in the city 
of Rovaniemi on the Arctic Circle, Lapland, Finland งานวิจัยที่ดําเนินการโดยคณะศิลปะและ
การออกแบบมุ่งเน้นไปที่พหูพจน์ศิลปะหลากหลายทางวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับภูมิภาค
เหนือเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันในศิลปะและการออกแบบการ
พัฒนาสําหรับความต้องการของผู้ให้บริการในภูมิภาคเหนือ งานวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ
มีลักษณะความร่วมมือ มาจากนโยบายส่วนกลาง เนื่องจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป อยู่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกซ์ กรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวง เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว มีระบบรัฐสวัสดิการ ประชากรมีรายได้หลักจากการอุตสาหกรรม ได้ช่ือว่าเป็น
ประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แบ่งโครงสร้างการบริหาร ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับบริหารส่วนกลาง ระดับบริหารส่วนภูมิภาค และระดับบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ภาษา
ราชการที่ใช้คือ ฟินนิช (Finnish) และ สวีดิช (Swedish) ในส่วนของความร่วมมือ Cooperation                      
มีหลักการพันธกิจ วิสัยทัศน์ และมีวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ บทบาทภูมิประเทศ 
และเร่ืองการศึกษาโดยองค์รวม และมีหน่วยงาน R&D หน่วยงานสนับสนุนการประสานงานวิชาการ
ศิลปะและการออกแบบ International Cooperation in Art and Design มีภาพรวมทางพันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

                                                        
86Ibid. 
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สร้างแนวความคิดจากการสื่อสารที่มีชีวิตชีวาระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะที่เป็น 1 ที่มี
ต่อกิจกรรมการวิจัยของคณะ วิทยาศาสตร์และศิลปะกลายเป็นแบบบูรณาการสําหรับตัวอย่างเช่นใน
การพัฒนาของการออกแบบและสื่อเช่นเดียวกับในการสร้างวิธีการศึกษาศิลปะชุมชนใหม่ ควบคู่ไป
กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์หลายปริญญาเอกคณะรวมถึงองค์ประกอบทางศิลปะเช่นการจัด
นิทรรศการหรือการพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์เป็นบูรณาการร่วมกัน วัตถุเครื่องมือของการวิจัยใช้งาน
รวมถึงเช่น วัสดุที่มีเทคโนโลยีสูงสภาพแวดล้อมการออกแบบบริการ Service Design และข้อมูลที่
เก่ียวข้องและปัญหาระเบียบวิธีทางตอนเหนือในเร่ืองของประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและ
รวมถึงการคํานึงเร่ืองสื่อสังคมและการศึกษาศิลปะชุมชนในภูมิภาคนอกจากน้ีการศึกษาคณะทางด้าน
นิเวศวิทยาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการออกแบบอย่างยั่งยืนต่อสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ศิลปะในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกับศิลปะสื่อและศิลปะ 

 
3. งานวิจัยร่วมด้านศลิปะและการออกแบบระดับสากลที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบัน

ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 
การบริหารงานสากล แบบร่วมมือกัน ผ่านผลงานศิลปะงานออกแบบ และงานวิจัย เช่น

การทํางานศิลปะและออกแบบร่วมมือ กับ สวิส อาร์ท สคูล  
เครือข่ายระหว่างประเทศ 
ศิลปะสวิสและมหาวิทยาลัยการออกแบบที่เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายระหว่างประเทศ

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย ในความร่วมมือกับสมาคมผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ การประชุม
ของสวิสศิลปะโรงเรียน CSAS มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสถานะของมหาวิทยาลัยศิลปะชาวสวิสใน
ต่างประเทศโดยเครือข่ายที่ทวีความรุนแรงและความร่วมมือระหว่างประเทศ87 

มี Design Net work ทางความร่วมมือศิลปะ ออกแบบ ส่งเสริมสนับสนุนแสดงงาน และ
งานวิจัย 

Network: เครือข่าย 
1. ELIA – European League of Institutions of the Art  
2. CUMULUS – International Association of Universities and Colleges of Art, 

Design and Media 
3. AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique 

et Musikhochschulen  

                                                        
87Swiss art school, International Network, accessed August 30, 2016, 

available from http://www.artschools.ch/swiss-art-schools/international-network/. 



119 

4. ENCORE – European Network for Conservation-Restoration Education 
5. IUTA – International University Theater Association 
6. PARADOX – The Fine Arts European Forum 
7. POLIFONIA – European project on professional music training 
8. AIAS – International Association of independent Art and Design Schools 
9. IASJ – International Association of Schools of Jazz 
10. DESIS Network – Design for social innovation and sustainability 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า”มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้าน
ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าโดยใช้เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ประกอบด้วยข้ันตอน การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้  
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจัย เป็นข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
บทความ วารสารวิชาการ ตํารา ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สถิติ ผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า (documentary analysis) เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงร่างการวิจัย  
นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และสอบโครงร่างการวิจัย ปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย เสนอบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพ่ือ
ดําเนินการวิจัย   

 
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย เป็นดังนี้ วิเคราะห์การบริหารงานวิเทศน์

สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า โดยการศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ผู้วิจัย
ได้กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ การบริหารงานวิเทศน์
สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า หน้าจากเอกสาร ตํารา 
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ข้อมูล บทความ วิชาการ รายงานสรุปการประชุมวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ โดย
กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

3. นําร่างรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านเน้ือหา (content synthesis) เพ่ือ
มาสร้างข้อคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ดังน้ี  

EDFR รอบที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีมี
การสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure Interview) ตามคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษา แล้วนําแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 
19 ท่าน พิจารณาจากคุณวุฒิตําแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบ
อาชีพทางศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกัน ผู้ประกอบอาชีพศิลปินและงานวิชาการ
ด้านงานวิจัยงานบทความวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ ผู้บริหารการบริการและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้านวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน (Stakeholders & Entrepreneurs) 
และผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ามสาย (Cross 
Disciplinary) งานวิชาการงานวิจัยบริการเพ่ืองานออกแบบ Service Design1 สายงานวิจัยวิชาการ
ด้านงานบริหารวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้บริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานสถานทูต บริการด้านสายศิลปะและการออกแบบรวมถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปิน ใช้
เทคนิคการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากตัวแทนดังกล่าว
ข้างต้นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่จํากัดคําตอบ (non directive 
interview) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) นําข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (content analysis) เพ่ือให้ทราบ “การบริหารงานวิเทศน์
สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” และพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) เพ่ือเก็บข้อมูล EDFR รอบท่ี 2  

                                                        
1Prof Dr Simone Fühles-Ubach, Repeated surveys show changes in time-

series / control function, Management information, and feedback for 
employees as well (Service usage, evaluation), Element of customer 
relationship – “my” opinion matters (Technology Arts Science TH Köln, 2016), 9. 
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EDFR รอบที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่สองนี้ มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เก่ียวกับ
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” 
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ จากรอบท่ีหน่ึงมาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (ratting scale) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 19 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบที่หน่ึงได้พิจารณา และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
แล้วนําคําตอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่สอง มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถาม จากน้ัน
นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)   

ในกรณีที่เห็นสอดคล้องใน EDFR  รอบ 2 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันศิลปะและ
การออกแบบในทศวรรษหน้ายุติในรอบ 2  

ผู้วิจัยนําเสนอเพ่ือทราบ “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบในทศวรรษหน้า”   

 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
ผู้วิจัยนําผลการวิจัย ข้อค้นพบ มาจัดทําร่างรายงานผลการวิจัย นําเสนอต่อคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาต่อไป 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยคร้ังนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยกําหนดรายละเอียด เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 
 

ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานวิจัย ผลที่ได้รับ 

 
ดังน้ีคือ วิเคราะห์ 
“การบริหารงาน 
วิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและ
การออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” 

เทคนิควิจัยแบบ EDFR
สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 
(semi-structure Interview) 
รอบท่ี 1  สัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ   
EDFR รอบท่ี 1 = 19 ท่าน 
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 
(content analysis) 

สร้างแบบสอบถาม
รอบที่ 2 แบบสอบถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 
EDFR รอบที่ 2 = 19 ท่าน 

วิเคราะห์เพ่ือสรุปผล โดย
ใช้สถิติ วิเคราะห์ 

“การบริหารงาน 
วิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบ
ในทศวรรษหน้า” 
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แผนแบบของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน

ทศวรรษหน้า” ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือการ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยเขียนแสดงเป็นแผนผังได้ (Diagram) ดังน้ี 
 

 
  

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
   (Purposive Sampling)   
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิเทศน์

สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้เช่ียวชาญ 

 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ที่
พิจารณาจากคุณวุฒิตําแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพ
ทางศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกัน ผู้ประกอบอาชีพศิลปินและงานวิชาการด้าน
งานวิจัยงานบทความวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ ผู้บริหารการบริการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้านวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน (Stakeholders & Entrepreneurs) 
และผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ามสาย (Cross 
Disciplinary) งานวิชาการงานวิจัยบริการเพื่องานออกแบบ Service Design สายงานวิจัยวิชาการ
ด้านงานบริหารวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้บริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานสถานทูต บริการด้านสายศิลปะและการออกแบบรวมถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปิน 
จํานวนทั้งสิ้น 19 ท่าน ผู้วิจัยกําหนดคุณสมบัติก่อนการเสนอช่ือ ดังน้ี 

1. ผู้ที่พิจารณาจากคุณวุฒิตําแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย                      
ผู้ประกอบอาชีพทางศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกัน คือ ผู้ที่มีชื่อเสียงและ
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ความสามารถเป็นที่ยอมรับและประสพความสําเร็จในตําแหน่งทางการบริหารวิชาการงานศิลปะและ
การออกแบบ 

2. ผู้ประกอบอาชีพศิลปินและงานวิชาการด้านงานวิจัยงานบทความวิชาการทางศิลปะและ
การออกแบบ และหรือมีตําแหน่งทางงานศิลปินเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการ 

3. ผู้บริหารการบริการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้านวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยน (Stakeholders & Entrepreneurs) 

4. ผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ามสาย (Cross 
Disciplinary) งานวิชาการงานวิจัยบริการเพื่องานออกแบบ Service Design สายงานวิจัยวิชาการ
ด้านงานบริหารวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้บริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานสถานทูต บริการด้านสายศิลปะและการออกแบบรวมถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปิน 

ผู้ เ ช่ียวชาญได้มาจากการใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากตัวแทนดังกล่าวข้างต้นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ผู้เช่ียวชาญกระจายไปทุกกลุ่ม จํานวน 19 ท่าน 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยคร้ังนี้  
ตัวแปรที่ศึกษา คือ “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน

ทศวรรษหน้า” ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล (content analysis) จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยผู้เช่ียวชาญกลุ่ม
เดียวกัน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ดังน้ี 

ขั้นที่ 1“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ
ในทศวรรษหน้า”เป็นอย่างไร 

ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure Interview) เพ่ือสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
19 ท่าน เกี่ยวกับเรื่อง“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า”เป็นอย่างไร  

ผู้วิจัยนําผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ EDFR รอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็น(opinionnaire) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ19 ท่าน เกี่ยวกับ“การบริหารงานวิเทศ
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สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(ratting  scale) EDFR รอบที่ 2 และ ยุติเมื่อความเห็ฯสอดคล้อง 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดังน้ี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) เพ่ือวิเคราะห์ “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure Interview) และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้
คําถามปลายเปิดโดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจํานวน 19 ท่าน   

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ รอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert’s Five Rating Scale)2 เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 2 โดยกําหนดระดับ
ค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนักมีความหมายความดังน้ี  

ระดับที่ 5 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับที่ 4 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับที่ 3 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับที่ 2 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับที่ 1 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) รอบที่ 3 โดยนําคําตอบจากแบบ 
สอบถามความคิดเห็น ในรอบที่ 2 แต่ละข้อ มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม 

                                                        
2Rensis Likensis, อ้างถึงใน พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 174. 
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(Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) แล้วนํามาสร้างแบบสอบถาม ความ
คิดเห็น โดยเพ่ิมตําแหน่งค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 
(Interquatile Range) และตําแหน่งคําตอบของผู้เช่ียวชาญท่านน้ันๆ พร้อมทั้งระบุเหตุผลส่วนท้าย
ของแต่ละข้อความ 

 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี
หน่ึงน้ัน ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence) และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลรอบที่สองและรอบที่สามน้ัน ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์รอบที่หน่ึงและตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และความสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ (index of item objective congruence) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสม แล้วจึงนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดย 
1. การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง 
2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research) ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ

ในทศวรรษหน้า” ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(semi-structure Interview)  



128 

  EDFR รอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้หลักความเป็นเหตุ เป็นผล อาศัยการตีความ (interpretation) จากเน้ือหาข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เพ่ือนํามาสรุปเป็นประเด็น“การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า” และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม EDFR ในรอบที่สอง  

  EDFR รอบที่ 2 วิเคราะห์ “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบในทศวรรษหน้า” ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สถิติในการวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (center tendency) ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) , ค่าฐานนิยม (Mode) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป แปลผล
ตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid-Point) ดังน้ี 

   2.1 ค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของ
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้นํามาเรียงลําดับไว้ดังน้ี  

ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00 หมายถึ ง  กลุ่ มผู้ เ ช่ี ย วชาญเ ห็น ด้วย กับ                      
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มากที่สุด  

ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49 หมายถึ ง  กลุ่ มผู้ เ ช่ี ย วชาญเ ห็น ด้วย กับ                     
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” มาก    

ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49 หมายถึ ง  กลุ่ มผู้ เ ช่ี ย วชาญเ ห็น ด้วย กับ                      
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” ปานกลาง     

ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ “การ
บริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” น้อย 

ค่ามัธยฐานตํ่ากว่า 1.50 หมายถึ ง  กลุ่ มผู้ เ ช่ี ย วชาญเ ห็น ด้วย กับ                  
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” น้อยที่สุด    

    โดยมีเกณฑ์กําหนดว่า การมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติน้ันต้องมี
ค่ามัธยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปจึงจะเป็นข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็น 
“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า”  

   2.2 ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) คือการคํานวณหาค่าความถี่ของระดับ
คะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดที่มีความถ่ีมากที่สุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของข้อ
น้ัน ในกรณีที่ข้อใดมีความถ่ีสูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะถือเอาค่า
กลางระหว่างคะแนนทั้งสองน้ันเป็นฐานนิยมของข้อน้ัน ส่วนกรณีที่ข้อใดมีความถ่ีสูงสุดของระดับ
คะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนทั้งสองน้ันเป็นฐานนิยมของข้อ
น้ัน แล้วจึงนําค่าฐานนิยมที่คํานวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐาน กับ ฐานนิยม โดย
ค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00 – 1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อข้อน้ันสอดคล้องกัน 
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    โดยมีเกณฑ์กําหนดว่า “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” น้ันต้องมีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับ
ฐานนิยม (Median-Mode) โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า” ข้อนั้นสอดคล้องกัน   

   2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) คือค่าของข้อมูล
จํานวน 50% ที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด โดยการคํานวณจากค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์
ที่ 3 กับ ควอไทล์ที่ 1 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ได้จากคําตอบของผู้เช่ียวชาญเป็นรายข้อ แสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องกันของคําตอบ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังน้ี 

    ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 
แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกัน หรือได้รับฉันทามติ (Consensus)   

    ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้ในแต่ละข้อความมีค่ามากกว่า 
1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไม่มีความสอดคล้องกัน หรือไม่ได้รับฉันทามติ (Consensus)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล EDFR รอบท่ี 1   
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 19 ท่าน 

วิเคราะห์ เพ่ือทราบ“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
หลักความเป็นเหตุเป็นผล อาศัยการตีความ(interpretation) จากเน้ือหาข้อมูลในการสัมภาษณ์เพ่ือ
นํามาสรุปเป็นประเด็น“การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” เป็นอย่างไร 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล EDFR รอบท่ี 2  
ผู้วิจัยวิเคราะห์มูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิด เห็น(opinionnaire) จากผู้เช่ียวชาญ 

จํานวน 19 ท่าน ในรอบที่ 2 โดยใช้สถิติในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (center tendency) ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  

ในกรณีที่ความเห็นสอดคล้องใน EDFR รอบ 2 ยุติการวิเคราะห์ การบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์สถาบีนศิลปะและการออกแบบในทศวรรศหน้า 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range)   
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การอภิปรายผล 
หลังจากเก็บข้อมูลสองรอบแล้วผู้วิจัยคัดเลือกข้อความที่จะมาเป็นกรอบความคิดในการ

อภิปรายผลโดยคัดเลือกข้อความที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า“การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า”ในระดับมาก ถึง มากที่สุด และเป็นข้อความที่
ผู้เช่ียวชาญเห็นสอดคล้องกันเท่าน้ัน คือกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ข้อความน้ันต้องมีค่ามัธย
ฐาน (Median) ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม โดยค่าผลต่าง
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 เท่าน้ัน ส่วนข้อความที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า“การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า”ในระดับที่ตํ่ากว่าระดับมากหรือเป็นข้อความที่
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันจะถูกตัดทิ้ง “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้าน
ศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” ที่ผ่านเกณฑ์ถือว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 ท่าน มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าเป็น “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ดังน้ี 

ในกรณีที่ข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) รอบที่สองของผู้เช่ียวชาญมี
ค่ามัธยฐาน ต้ังแต่ 3.50-4.49 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมี
ค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่า ข้อความน้ันเป็น “การบริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์
ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” ในระดับมาก  

ในกรณีที่ข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) รอบที่สองของผู้เช่ียวชาญมี
ค่ามัธยฐาน ต้ังแต่ 4.50 - 5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้อง
มีค่าตั้งแต่ 0.00 –  1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่า ข้อความน้ันเป็น “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” ในระดับมากที่สุด 

 
สรุป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือทราบ“การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะ

และการออกแบบในทศวรรษหน้า” โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) การดําเนินการวิจัย คือ 1 วิเคราะห์“การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน
ด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดย EDFR รอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์“การ
บริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ EDFR รอบที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ “การบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า” จากแบบสอบถามความคิดเห็น
(opinionnaire) ของผู้เช่ียวชาญ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 19 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
(Median), ค่าฐานนิยม (Mode), ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) นําผลการวิจัยมา
เขียนรายงานผลการวิจัย และนําเสนอรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
พิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอจบ
การศึกษาต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบในทศวรรษหน้า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิค การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ EDFR รอบที่ 1 ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า แล้วจึงนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
EDFR รอบที่ 2 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) โดยนําค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปเป็นผลการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าโดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ

ออกแบบในทศวรรษหน้า  
 

EDFR รอบที่ 1  
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจํานวน 19 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure 

Interview) เพ่ือตอบคําถามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือทราบ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สามารถวิเคราะห์ 
ได้ดังน้ี 

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า วิเคราะห์ด้านการบริหารได้ 12 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากล 
2. ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) 
3. ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Environment, Landscape, 

Space Exterior and Interior of the Campus 



133 

4. ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization 
Party) 

5. ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA 
6. ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International Experience and Skill) 
7. ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ (Feasibility Study for build 

Man-Hours & Man-Power) 
8. ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and Mission) 
9. ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 
10. ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ 
11. ด้านการบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์ 
12. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทําให้ผู้วิจัยค้นพบเร่ืองลําดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของงานแต่

ละด้าน ดังน้ี สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เรื่องลําดับความสําคัญเรียงดังน้ี เรื่องที่สําคัญ
ที่สุดที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินงานคือ  

1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากล ความหมายคือการใช้ภาษาอังกฤษและลําดับ
รองลงมาคือการใช้ภาษาจีนในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร คําอธิบายเน้ือหารายวิชา เพ่ือให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติ สามารถอ่านทําความเข้าใจได้โดยง่าย เป็นการทําความ
เข้าใจกันลําดับต้นที่ดีที่สุด สําหรับการตัดสินใจในการติดต่อสื่อสาร การทํางานร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ต่างชาติและไทย และนักศึกษาที่สนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิยาลัยในไทย 
การบริหารจัดการ ดังกล่าว จึงเป็นงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างสูงในลําดับแรก อิกทั้งยังสอดคล้อง
กับนโยบายของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เรื่อง Collaborative degree programmers 
of Thai higher education institutions 1.1 ปริญญาร่วม Joint degree programme 1.2 สอง
ปริญญาร่วม Dual degree programme 1.3 ปริญญานานาชาติ National degree programme 
1.3 สามปริญญาร่วม ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และหรือสถาบันวิจัย หรือตามแต่มีการตกลง
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ หรือองค์กรค์ร่วมระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทน 
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ด้านการศึกษาของประเทศน้ันๆ โดยประสานงานผ่านหลักสูตร Triple degree programme1 
เกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาจึงมาจากการตัดสินใจร่วมกัน   

การบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากลมีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่องดังน้ี 1. บริหารจัดการ
สร้าง 1.1 หลักสูตร (Curriculum) 1.2 โครงสร้างของรายวิชา (Course Syllabus) 1.3 แผนการ
สอน (Lesson Plan) โดยเขียนเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก                    
2. บริหารจัดการให้มีการลงทุนทางการศึกษา มีการลงทุนจากนักศึกษานานาชาติทําให้เป็นสังคม
ลักษณะ “Business School Global” เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณค่าของ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดโดยวิธีการทางวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศคือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเคล่ือนย้าย
กําลังคน เคลื่อนย้ายคนแบบ Mobility ทําให้เกิดการโอนถ่ายความรู้จากที่หน่ึงไปเรียนรู้ที่ใหม่ทําให้
คนมีศักยภาพทั้งทางประสบการณ์และการแก้ปัญหาทั้งน้ีสอดคล้องกับ ความเช่ือมโยงระหว่างการ
จัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์ราย
ภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) ให้มีการพัฒนารูปแบบกกระเบียบและกระบวนการด้านการต่างประเทศ
รวมถึงส่งเสริมกลไกมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ2 3.ส่งเสริมในเร่ืองของสื่อการสอน และการนําเสนอ
เน้ือหาของการสอน “Medium of Instruction and Content Presentation” ต้องมีทักษะ
ภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ โดยการยกระดับมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับ Key Success 
Factors of International Study Destination3 คือ พัฒนาหลักสูตรทั้งเชิงคุณภาพและเชิงความ

                                                        
1
 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), Collabarative Degree Programmes 
Academic year, เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://inter.mua.go.th/category/ news_and_events/ 

2
 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), เอกสารประกอบการประชุมผู้บรหิาร
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้าน
ต่างประเทศ, ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ 5 ปี, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 

3
 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), เอกสารประกอบการประชุมผู้บรหิาร
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้าน
ต่างประเทศ, Key Success Factor of International Study Destination, เข้าถึงเมื่อ 18 
มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 
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เป็นนานาชาติ ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร และเรื่องการประเมินผล 4.“ส่งเสริมเรื่องการฝึกงาน” 
บรรจุโครงการต่างๆ ในเนื้อหาการสอน โดยมีการฝึกงานแลกเปลี่ยนกับต่างชาติเป็นประโยชน์กับ 
นักศึกษา ได้มี “ประสบการณ์” สอดคล้องกับสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
และการดําเนินเพื่อเสริมสร้าง International Visibility ของสถาบันอุดมศึกษา ในการดําเนินงาน
ตามแผน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เรื่องตัวช้ีวัด
การดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเร่ืองการพัฒนานักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ สู่ความเป็น
นานาชาติ ส่งเสริมจํานวนให้มีมากข้ึนในระหว่างปี และเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรสําคัญ
ในการพัฒนาสู่สากลของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย4 5.บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาที่มีหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับ งานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลตามภารกิจหลักที่ต้องจัดการวางแผน
ในงานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ 
(International Relations, Academic network and Internationalization policy support)5 
6. การสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างแบบ “Identity Global Perspective ใน Curriculum” 
โดยแบ่งเป็น 6.1 Mindset (ความคิด) 6.2 Core Course (หลักสูตรแกนกลาง) 6.3 Personal 
Development (การพัฒนาส่วนบุคคล) และ Electives International Participation (วิชาเลือก
แบบมีส่วนร่วมแบบสากล นานาชาติ) 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์ความรู้แบบเคลื่อนไหว 
“Dynamic Curriculums International” คือ มีการบูรณาการของรายวิชา 1-3 รายวิชาเข้าด้วยกัน
และร่วมกับหลักสูตรต่างประเทศ  

 
 

                                                        
4
 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), เอกสารประกอบการประชุมผู้บรหิาร
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้าน
ต่างประเทศ, ตัวชี้วัดการดําเนนิความร่วมมือกับต่างประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 

5 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มาหวิทยาลัยรังสิต, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=l4_6eQm7RTQ 
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สอดคล้องกับ“บทบาทของงานวิเทศสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น 
International Study Destination”6 เมื่อหลักสูตรร่วมมีความเข็มแข็งย่อมทําให้นักศึกษาต่างชาติมี
ความสนใจเข้าเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เน่ืองจากไทยมีพ้ืนที่ ทําเล และมีความอุดมสมบุรณ์
ทางสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 8. การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบสากล คือการสร้างหลักสูตรให้เปิดกว้าง
และพัฒนาให้สําเร็จในหลักสูตร ทุกสาขาอาชีพ เมื่อหลักสูตรพร้อม สมบูรณ์แบบนักศึกษาต่างชาติ 
เช่นนักศึกษาเพ่ือนบ้านในอาเซี่ยนย่อมสนใจที่จะมาสร้างอนาคตทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 9. การสร้างหลักสูตรแบบสากลน้ัน เรามีความจําเป็นต้องเข้าใจและเห็นภาพที่แท้จริงของตัวตน
ของเราก่อนเป็นอันดับแรก “Significance of Art & Design Personal is also in Attitude and 
Perception, Identity of Individual” ทําให้เกิด “ภาพลักษณ์” ได้เป็นอย่างดี 10. ส่งเสริมการทํา
กิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือกโดยมีแนวความคิดเรื่อง “Exchange-Activity-Exhibition” ทําให้
สื่อสารกันได้ดีขึ้น 

สรุปการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสากลมีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน
SDGs-Sustainable Development Global เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนนานาชาติและบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีการพัฒนาแบบย่ังยืนสากลแบบมุ่งเป้าหมาย โดยการนําเสนอของ
ผู้บริหารด้านงานวิเทศสัมพันธ์ในประเทศไทย ในการประชุมร่วมกันของงานบริหารวิเทศสัมพันธ์         
ปี 2560 โดย สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ  
 

1. ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) 
ความหมายคือ การส่งเสริมเรื่องเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมีความสําคัญมากโดยรวมผู้เช่ียวชาญ
หลายท่านให้ความเห็นตรงกันสูงมากในเรื่องของการวางแผน การจัดการ การบริหารงานสื่อโซเซียล
เน็ตเวิร์ก ด้วยเรื่องเง่ือนของเวลาที่รวดเร็วของการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ความรวดเร็ว ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับสูงที่มุ่งเห้าหมายการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่
ดี เพราะเป็นเรื่องของการได้เปรียบ การได้ประโยชน์ของนักศึกษาโดยตรง อย่างไรก็ตามความเห็นที่
สอดคล้องดังกล่าวก็มีความหลากหลายในเร่ืองของการวางแผนจัดการให้เป็นระเบียบ ระเบียบและ
ได้ผลทางการปฎิบัติการสูงสุด 

                                                        
6 สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), บทบาทของงานวิเทศสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็น International Study Destination, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 
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การบริหารจัดการด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & 
Social Network) มีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่องดังน้ี 2.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ “Connection 
Participation’s” งานศิลปะและการออกแบบเพ่ือให้เปิดโลกทัศน์ “Worldview” การยอมรับผู้คน
แบบสากล สอคล้องกับ ภารกิจสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ด้านความเป็นสากลของ
อุดมศึกษา การสร้างเพื่อนทางการศึกษา ร่วมทุนทางการศึกษา Partnershop การเข้าใจ 
Regionalization มีความสําคัญกับการเร่ิมต้นวางแผนงานต่างๆ ให้มีทิศทางไปในทางที่ดี การสร้าง
คุณภาพ Quality การสร้างศูนย์รวม ศูนย์กลางเพ่ือการสื่อสารโดยองค์รวม Education Hub ซึ่งมี
ความสําคัญกับระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดดังน้ี 2.1.1 การชูบทบาทอุดมศึกษาไทยอย่างเป็น
สากล 2.1.2 การเปิดเสรีทางการศึกษา 2.1.3 การประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาไทย 2.1.4 Area Study7 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา 2.2 เรียนรู้เรื่องโซเซียลเน็ตเวิร์กกับ
การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กับงานศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อช่วยเหลือศิลปินด้านวัฒนธรรม 2.3 ส่งเสริม “Application Social Mobile” ของ   
โซเซียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือพัฒนางาน “International Relations of Art & Design” 2.4 รวบรวมองค์
ความรู้ทรัพยากรของศิลปะและการออกแบบเพ่ือธุรกิจทางการศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาในอนาคต
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานโซเซียลเน็ตเวิร์กแบบ “Mobile Network 
Application Advertise MODEL” ให้ 1. เข้าถึงง่าย 2. อ่านเข้าใจง่าย มีการแทรกการสื่อสารด้วย
ภาษาทางศิลปะและงานออกแบบ 3. มีงานศิลปะและการออกควบคู่กับคําอธิบายเสมอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการศึกษาแบบสาก 2.6 สนับสนุนการสร้าง Web site/Page ทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ก เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบันศิลปะและงานออกแบบ “Area of the Knowledge 
worldview for share and change” 2.7 ส่งเสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลี่ยนผลงาน
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก การวิจารณ์ผลงานของ นศ. โดยใช้ภาษาสากล ภาษาอังกฤษ ผ่านทางSocial 
Network 2.8 ในการบริหารจัดการการทํางานผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กในเรื่องต่างๆ ต้องมีการ
เคลื่อนไหว Movement การ Update ตลอดเวลา ทุกวัน 2.9 สนับสนุนช่องทางการสมัครเรียนและ
เรียนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ นศ. สามารถเรียนทางออนไลท์ โดยประหยัดเวลา 
ประหยัดเงิน ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 2.10 บริหารจัดการสร้างและประสานงานกับทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ก กูเก้ิลหรือคราวเพ่ือสร้างพ้ืนที่การสะสม งานให้กับ นศ. หรือศิลปิน 

                                                        
7สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), ภารกิจสาํนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 
เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 



138 

สรุปการบริหารจัดการด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet 
world & Social Network) สอดคล้องกับนโยบายการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของ
ไทยในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และด้าน “ภารกิจสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกศสต่างประเทศ” 
เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของงานต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษาปี 2560  
 

2. ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Environment, Landscape, 
Space Exterior and Interior of the Campus ความหมายคือการบริหารจัดการพื้นที่ภายใน
อาคารให้มีความเป็นตัวตนคือสามารถอธิบายได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันมีแนวทางที่จะสื่อสารอย่างไร
ต่อผู้มาเย่ียมเยือน ความพร้อมดังกล่าวเป็นความประทับใจแรกที่จะปรากฏต่อ นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรและศิลปินที่เข้ามาเย่ียมเยือยสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการ
ดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องของการสร้างบรรยากาศนานาชาติและในเรื่องของการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ8  

การบริหารจัดการด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus มีประเด็นที่สําคัญ 
10 เร่ืองดังน้ี 3.1 จัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ 
เช่น โรงอาหาร อาหารนานาชาติ ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมุด ความสะดวกสบายต่างๆ ที่
จําเป็น เช่น หอพัก และการดูแลเอาใจใส่เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ ตัวอย่างที่น่าสนใจและมีความต่อเน่ือง
ในการพัฒนาด้านพ้ืนที่คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยฐานของกําลังทรัพยากร กําลังทางการเงิน 
นโยบายที่ชัดเจนความเป็นสากล การสร้างพ้ืนที่ให้เป็นนานาชาติ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้ย่ังยืนและ
ชัดเจนมากขึ้น เป็นสถานที่ต้นแบบและตัวอย่างที่ดี 3.2 สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus เพื่อรองรับ 
นศ. ต่างชาติ และส่งเสริมให้มีชีวิต Lifestyle ในวิทยาเขตใหม่ Campus life ให้สอดคล้องกับชนชาติ
ของนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวก Facility ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นศ. ต่างชาติ 
โดยมากจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการรองรับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านเช่น
อินโดนีเซีย เวียดนามและ จีน 3.3 สนับสนุน ในการจัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนที่สําหรับงานแสดงศิลปะเพ่ือเป็นกิจกรรมกลางสําหรับสร้างความสัมพันธ์
นานาชาติ หรือการแลกเปลี่ยน 3.4 “Festival cultural art and design bringing tradition with 
the future”การสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างเสริมประสบการณ์ในพ้ืนที่ ให้มีเทศกาล

                                                        
8สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), ตัวชี้วัดการดําเนนิความร่วมมือกับต่างประเทศ, 
เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/  
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ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและประเพณี 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ Event Organize หนัง 
Cinema and Film Festival และดนตรี Jass Music of the Art / Contemporary Art เกี่ยวกับ
ศิลปะและการแสดง การจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือกับสถานทูต ซึ่งมีความ
พร้อมเร่ืองจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสันทนาการต่างๆ การดนตรี งานศิลปะ เช่นสถานทูตฝรั่งเศส 
สถานทูตเยอรมัน จะมีการจัดแสดงในตลอดท้ังปี และทั้ ง น้ีบางโครงการมีการจัดร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาอิกด้วย  เ ช่นงาน  จากฝ่ายวัฒนธรรมสถานฑูต  Coopération-Bangkok 
L’Ambassade de France en Thaïlande, Orchestré par Léo Warynski L'université Silpakorn 
et Chulalongkorn University vous invitent à assister au concert de l’Ensemble 
Multilatérale งานสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถานที่แสดงงานคือหอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี 2560 3.6 จัดให้มีห้องรับรองแขกทางการทูต “Diplomatic Reception Room” 
เน้นการออกแบบเพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดี 3.7 ส่งเสริม สนับสนุน และศึกษาวิจัย “พื้นที่”
โดยรอบสถาบัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ พ้ืนถิ่น ในพ้ืนที่ น้ันๆ เป็นการยกระดับ งานสร้างสรรค์             
3.8 สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” ความทันสมัยในการใช้วัสดุตกแต่งอาคารทําให้มีความ
ย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบสากล International Style 3.9 สร้างสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ฝึกงาน 
Work Shop นานาชาติ เพ่ือการฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์และ นศ. นานาชาติ
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น สําหรับการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ ให้มีความ
พร้อมและสมบูรณ์แบบ 3.10 สร้างพ้ืนที่อาคารเรียน ให้มีความหลากหลายแบบนานาชาติ เช่น 
อาเซียน Asian Area แต่ยังคงมีความเป็นตนเองในด้านศิลปะและงานออกแบบตกแต่งแบบไทย 

สรุปการบริหารจัดการด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus มีความสอดคล้อง
กับนโยบายตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศปี 2560 

 
3. ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization 

Party) ความหมายคือ การสร้างการทํางานต่างๆ ให้มีแบบแผน มีแนวคิดแบบสากล นานาชาติ มี
ความทันสมัยหรือมีความร่วมสมัยเพ่ือผสานความร่วมมือกับประเทศกลุ่มประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ในการสร้าง international visibility การมีความชัดเจนดังกล่าวทําให้มีความน่าเช่ือถือ 
เป็นแบบแผนสากลที่ดี 

การบริหารด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International 
Organization Party) มีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่องดังน้ี 4.1 “การนําเสนอผลงาน” ดังน้ี การเตรียม
ความพร้อมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบองค์กรระหว่างประเทศ มีความพร้อมในการนําเสนองาน
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แบบนานาชาติ International Presentation ควรพร้อมสามารถนําเสนอได้ทันที ทุ่มเท มั่นใจและมี
ความเข้าใจ ก็จะเกิดความร่วมมือได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอาเซียน Cooperatives Asian การเริ่มต้นกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีการนําร่องโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเป้าหมายในการประชาสัมพัน์ตนเอง การ
สร้างพันธมิตรกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียงโดยผ่านงานทางศิลปะ ช่วยส่งเสริมทั้งวิชาการและงานต่างๆ 
ของศิลปินให้เข้มแข็ง 4.2 “การดูแล” ดังน้ี สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้ายแบบสากล
เพ่ือสร้างความประทับใจกับโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ การดูแลอย่างดี ตามที่ได้มี
การตกลงร่วมกัน มีความสําคัญมากเพราะการดูแลที่ดี ตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ย่อมสร้างความผูกพัน
ที่ดีและสร้างมิตรภาพที่ “ต่อเน่ือง”ทําให้เกิดการช่วยเหลือและการสร้างงานร่วมกันอิกในอนาคตเป็น
ความย่ังยืนและประทับใจ 4.3 “การยกระดับความสัมพันธ์” ดังน้ี มีการให้เกียรติโดยใช้วิธีการแบบ
การฑูต มีการเพ่ิมบทบาทการทํางานขององค์กร โดย การเชิญสถาบันมาทําความรู้จักแบบ Open 
House Protocols Techniques แบบมาตรฐานสากล เตรียมการดังน้ี 4.3.1 “มีการให้เกียรติ” การ
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 4.3.2 “มีการเคารพ” โดยใช้
ลักษณะแบบการทูต 3. “มีข้อมูล” ที่พร้อมสมบูรณ์แบบขององค์กรสากล เช่น การเลี้ยงต้อนรับ 
ลักษณะวิธีการ พิธีการ 4.4 “การสร้างภาพลักษณะขององค์กร” ดังน้ี สื่อสารองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ 
ของสถาบันให้ชัดเจนและเคลียร์ ให้เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ “คน ยอมรับ ใน มาตรฐานสากล” 
4.5 “บริหารองค์กรและจัดระเบียบความร่วมมือ”ดังน้ีอํานวยความสะดวกในระดับภูมิภาคและเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของมืออาชีพศิลปะและการออกแบบทางวัฒนธรรมภาคการฝึกอบรมมีส่วนร่วม
ในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป ฯลฯ 4.6 บริหารจัดการองค์กรในเรื่อง “ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงาน
ออกแบบ งานแสดง ดนตรีและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค เช่นการผสาน
เสียงดนตรีไทยที่มีความไพเราะ หรือ เสียงดนตรีสากล เข้าในพ้ืนที่ องค์กร อาคารเรียน เกิดความร่ืน
รม เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิมต้อนรับ พนักงานมีสไตล์การแต่งตัวตาม
แนวคิดองค์กร 4.7 “การประชาสัมพันธ์” ดังนี้ บริหารจัดการในองค์กร จัดระเบียบ ส่งเสริม 
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นความสําคัญของงานด้านศิลปะและการออกแบบ 
การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และการจัดการให้มีการฝึกอบรมในอาเซียน 4.8 ใช้หลักการ ให้และรับ 
GIVE & TAKE ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบันนานาชาติ 4.9 “การแลกเปลี่ยน” 
ดังน้ี บริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเร่ืองต่างๆ 
ที่สําคัญกับองค์กร และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและระดับประเทศ 4.10 ให้ความสําคัญกับ 
“การจัดการประชุมระดับนานาชาติ” บริหารจัดการให้มีการจัดประชุมประจําปีของสมาชิกสถาบัน 
องค์กรน้ัน ที่ต้องการสร้างความร่วมมือ สอดคล้องกับโครงสร้างและกิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือ
เสริมสร้าง International Visibility ความชัดเจนเรียงลําดับตามความนิยมดังนี้ 4.10.1 โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร Visiting Professor 4.10.2 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
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และการประชุมนานาชาติ 4.10.3 โครงการพัฒนาภาษา 4.10.4 การเย่ียมเยือนและการจัด
นิทรรศการณ ต่างประเทศ 

สรุปการบริหารด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International 
Organization Party) มีความสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดเร่ืองโครงการและกิจกรรมสนับสนุนที่ดําเนินการ
เพ่ือเสริมสร้าง Internatioanl Visibility 
 

4. ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA ความหมายคือการสร้างเครือข่ายต่างๆ โดย
ผ่านกระบวนการร่างเอกสารซึ่งเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นร่วมกันเพ่ือเช่ือมโยงความร่วมมือกับต่างประเทศ  

การบริหารจัดการด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA มีประเด็นที่สําคัญ 10 
เร่ืองดังน้ี 5.1 “การจัดทํา MOU เพ่ือให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวกในการทํางานเพ่ือองค์กร” ดังนี้ 
ส่งเสริมการจัดการ MOU เพ่ือประโยชน์ในการให้ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ นักวิชาการ เดินทางไป
มาหากันได้ โดยผ่านข้อตกลง “ความเข้าใจ” ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือบันทึกความเข้าใจ 
ข้อตกลง MOU (Memorandums of Understanding) เพราะมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารในการ
เดินทางอย่างเป็นทางการ 5.2 “บริหารจัดการวิเคราะห์ MOU เพ่ือสร้าง Feasibility Study สําหรับ
พัฒนาองค์กรย่อย ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเฉพาะทางมากขึ้น” 5.3 “บริหารจัดการ MOU เพ่ือ
ประโยชน์โดยตรงทั้งทางวิชาการและปฏิบัติ กับ นักศึกษา” 5.4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง MOA 
(Memorandum of Agreement) มีเรื่องข้อกฎหมาย หลักปฏิบัติ เข้ามาเก่ียวข้อง มีเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข สัญญา ที่ชัดเจน 5.5 “เร่ืองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากัน” สนับสนุนเฉพาะ MOU ที่มี
การ Active จะเป็นผลทางบวก กับองค์กร ควรมุ่งประเด็นไปที่ Condition หรือเง่ือนไขที่ฝ่ายเราฝ่าย
ตรงข้ามได้ประโยชน์ร่วมกัน “เป็นหลัก”สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในเรื่องจํานวนสถาบันภายในและต่างประเทศหรือที่มีความร่วมมือหรือร้อยละของ Active MOU ต่อ
จํานวนความร่วมมือทั้งหมด และ ร้อยละความสําเร็จหรือจํานวนโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ 5.6 “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” ดังน้ี พัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องร่างเอกสาร Expert Skill 
essentials of writing ต้องมีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่องศิลปะและงานออกแบบ หรือ มีความ
เข้าใจ ที่จะเรียนรู้ Open mind กับงานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี วัฒนธรรมตลอดเวลา             
5.7 “วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังน้ี MOU MOA เป็นสัญญาความซื่อสัตย์ จริงใจ 
ในการทํางานบริหารวิเทศสัมพันธ์ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ความยุติธรรม เป็นเร่ืองการต่อรองความพึง
พอใจร่วมกัน ไม่จําเป็นต้องได้ประโยชน์มากไปหรือน้อย จนเกินไป ผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อง
วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เพื่อองค์กรได้อย่างดี 5.8 “บริหารจัดการความต่อเนื่องของ
เอกสาร” ดังน้ี บริหารจัดการ MOU & MOA ให้มีความสําคัญระดับดีและมีผลดี สัมฤทธ์ิไปในทิศ มี
การทํางานร่วมกันโดยแท้จริง 5.9 “การบริหารจัดการเร่ืองเวลาให้รวดเร็ว ในการตกลงทําสัญญา
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ร่วมกันตามเง่ือนไขที่เหมาะสม” เมื่อฝ่ายเราต้องเดินทางไปทําการตกลงที่ต่างประเทศ 5.10 “การ
บริหารจัดการสร้าง MOU ของเครือข่ายในอาเซียน” เพ่ือร่วมกันสร้างประสบการณ์ และพัฒนาเป็น 
Resource Center เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไปในอนาคต 

สรุปการบริหารจัดการด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ด้านข้อมูลการ
ดําเนินงานด้านต่างประเทศและการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง international visibility ของ
สถาบันอุดมศึกษา มีผลโดยตรงกับตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถ
ระบุจํานวน MOU และ MOA ที่มีผลต่อเน่ืองได้ สามารถนําไประบุเชิงคุณภาพได้ดีและประเมินผลใน
รายละเอียดอ่ืนๆ 

 
5. ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International Experience and 

Skill) ความหมายคือ การบริหารจัดการด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International 
Experience and Skill) มีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่องดังน้ี 6.1 ควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ สิ่งรอบตัว 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่วิตก สามารถเรียนรู้ และพัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์ในตัวของนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี “Open Mind” 6.2 “Exchange-Share-Support-Exhibition” การแลกเปลี่ยน การให้ 
การสร้างเสริมประสบการณ์ร่วมกัน การสนับสนุน และการสร้างผลงานแสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้
ใหม่ 6.3 “Give and Take” การสร้างมิตรภาพ เริ่มต้นจากการให้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน หรือของมีค่า 
แต่เป็นของที่มีความหมาย 6.4 “Integrated Skill Cross disciplines concept of Asian Art & 
Design” ในเชิงวิชาการ เรียนออกแบบขั้นสูง การที่สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านทักษะของ
ศาสตร์วิชาการ เป็นเร่ืองที่สําคัญมากในวิชา Integrated Cross disciplines ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็น
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี 6.5 “Understanding” สิ่งแรกที่สําคัญมากคือเร่ืองความเข้าใจ 
เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง ว่ามีข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ซึ่งความเข้าใจในตนเอง 
สามารถ แลกเปลี่ยน ”เรียนรู้” ได้อย่างมีทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ ประหยัด “เวลา” ทําให้เกิด
ประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในทิศทางบวก 6.6 “Perspective view-Worldview not Comfort 
Zone” บริหารจัดการให้มีกิจกรรมเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะศิลปะและการออกแบบมี
มุมมอง ทัศนคติ เปิดโลกทัศน์ มีมุมมองมนทางบวก ไม่ปิดก้ันตนเอง 6.7 “Platform International 
for Academic share & Change Idea conceptual of Art & Design”ในทางวิชาการ ควรสร้าง
ตารางในแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการและทางปฏิบัติใน
งานศิลปะและการออกแบบ 6.8 “Ecosystem System Strategies: Understanding of lifestyle 
Identity” บริหารจัดการโดยใช้ระบบวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันแบบธรรมชาติ 6.9 
“Use and significance of Technology Application: More Experience in Social Network” 
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ให้ความสําคัญกับสื่อและเทคโนโลยี แอฟพลิเคช่ัน การสร้างแอพเพ่ือรอรับการประชาสัมพันธ์และ
เรื่องอ่ืนๆ ในองค์กรและขยายไปสู่การประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย 6.10 “Communicate and 
Experience of skill International Language through by Art & Design, Cultural, Music, 
Participates etc.” บริหารจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารและประสบการณ์ของทักษะภาษาต่างประเทศ
โดยผ่านศิลปะและการออกแบบ, วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มีส่วนร่วม ฯลฯ " 

สรุปการบริหารจัดการด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International 
Experience and Skill) สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) โดยมีวัตถุประสงค์แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยสําหรับทุกหน่วยงาน
ใช้ร่วมกันอย่างมีบูรณาการและต้องการให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน มีเอกภาพมาตรฐาน 
(Standard) ยกระดับทุกอย่างไปสู่มาตรฐานสากล9   
 

6. ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ (Feasibility Study for build 
Man-Hours & Man-Power) ความหมายคือ 

การบริหารจัดการด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ (Feasibility 
Study for build Man-Hours & Man-Power) มีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่องดังน้ี 7.1 “Feasibility 
Study for built up Team” ทําการวิเคราะห์เพ่ือสร้างรายงานความเป็นไปได้ในการสร้างทีมงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ 7.2 “Team Work” บริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์เป็นทีม เป็นการทํางานร่วมกัน 7.3 “Give more experience by seminars and Training 
absorb Art & Design, Cultural, Music, Participation, Platform International etc.” “การ
อบรม” การอบรมเป็นระยะทําให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทักษะได้เป็นอย่างดีมาก 7.4 “Excellence 
Skill, Academic Module Understanding & Process Research of Art&Design” as follow: 
บริหารองค์กรให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชากรที่ดีมาก ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาของศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและวัฒนธรรมด้วย พร้อมที่จะ
พัฒนาตลอดเวลา 7.5 “Intelligent Discussions” บริหารจัดการให้องค์กรมีทักษะด้านการสนทนา 
การเจรจาต่อรอง และมีการตัดสินใจที่ดี มั่นคง น่าเชื่อถือ 7.6 “KM,KPI Feedback basic 
understanding” การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งเร่ือง KM 

                                                        
9สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), (ร่าง) ยทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579), เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://inter.mua.go.th/ category/news_and_events/ 
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และ KPI 7.7 “Be positive aggressive” บริหารจัดการให้เรียนรู้คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน 
ซึ่งเป็นการทํางานเชิงรุกในทางบวกของการทํางานวิเทศสัมพันธ์ 7.8 “Everyone can done 
บริหารจัดการให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้เรียนรู้และยอมรับ การ “การช่วยกัน” 
ในการทํางานวิเทศสัมพันธ์ของระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย เมื่อมีการช่วยกันและเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 7.9 ผู้บริหาร เลขา มีความแม่นยําเร่ืองเอกสารการโต้ตอบสูง มี
ความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องสูง 17.10 บริหารจัดการเพื่อเพิ่มความเข้าใจระบบ 
“International Service Center” การจัดทํา VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้มาเยี่ยมเยือนและการ
ดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน Up Date ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ มี
Call-Center จัดการดูแล  

สรุปการบริหารจัดการด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ 
(Feasibility Study for build Man-Hours & Man-Power) สอดคล้องกับนโยบาย (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ.2560 - 2564) เรื่องการเตรียมความพร้อมในระยะสั้น 5 ปี ในเรื่อง
แหล่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาและนวัตกรรมของไทย การสร้างความสมดุล 
Balance ความสัมพันธ์และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเป็นที่พ่ึงพาของประเทศเพ่ือน
บ้าน การมีบทบาทนําในอาเซียน ความร่วมมือด้านความมั่นคง 
 

7. ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and Mission) ความหมาย
คือ การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579) กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5s การสร้าวระบบความปลอดภัย Security การสร้างความมั่นคง การสร้างความยั่งยืน
ระยะยาว และระยะสั้น แบบมีเป้าหมาย SDGs Sustainability Developmemt Goal ขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน การสร้างความเสมอภาค & เท่าเทียม + เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Status ความ
มั่นคง ขีดความสามารถในการแข่งขัน tandard การพัฒนาคน ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
การเคารพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเร่ืองของหลักสากล การสนับสนุนเร่ืองขีดความสามารถในการ
แข่งขัน Synergy การพัฒนาคน และปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and 
Mission) มีประเด็นที่สําคัญ 10 เร่ืองดังน้ี 8.1 “Ecosystem Strategies’ in Vision and Mission” 
การบริหารมีวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากลในเร่ืองของความคิดโดยใช้กลยุทธ์ิแบบ “องค์รวม” คือ
การเช่ือมต่อกัน การเช่ือมโยงกัน พ่ึงพากัน 8.2 “Understanding Logic of International Affair 
Critical Structure of Art&Design: Strategy’s and Implement protocols.” บริหารจัดการ
งานวิเทศสัมพันธ์โดยใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักการตรรกะแบบทางการฑูต 8.3 “Passive to 
Asian: Strategies’ out bond students: Co-Project share communication academic affairs 
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network and give experience skill of activity, travel, Project design, Organize report 
feedback etc. Student can manage traveling activity with them self.”ส่งเสริมอาเซียน
เป็นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยให้ นักศึกษาสามารถเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเก็บประสบการณ์ โดยมี
องค์กร สถาบันเป็นจุดที่พักและให้ข้อมูล 8.4 “Out of Framework & Design Framework” มี
วิสัยทัศน์ที่ไม่อยู่ในกรอบ แต่สามารถสร้างพันธกิจของกรอบการทํางานที่ชัดเจนได้ในงานวิเทศ
สัมพันธ์แบบสากล 8.5 วิสัยทัศน์ในงานวิเทศสัมพันธ์คือเปิดใจที่จะยอมรับทุกอย่างและทําหน้าที่อย่าง
เต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในเวลาที่จํากัด 8.6 “Strategies Project + Double degree” กลยุทธ์คือการ
ให้ นศ. สามช้ันปี เรียนร่วมกัน และการเรียนแบบระยะสั้นลงแต่ได้ ดับเบ้ิลดีกรี8.7 บริหารจัดการกล
ยุทธ์ เร่ืองการใช้ Media ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 8.8 บริหารจัดการเร่ืองกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน 
Work Shop แบบ “Face to Face” ให้มีผลดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพราะ จะเกิดสัมผัสความคิด
ของกันและกันของศิลปิน 8.9 “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพื่อสร้างเป็นองค์
ความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน พันธกิจ แบบ “Best Practice” ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัตลักษณ์
ของตน 8.10 บริหารจัดการวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับทั่ว
โลกได้โดยไม่ปิดก้ันเฉพาะ เครือข่ายเดิมทางการศึกษา 

สรุปการบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and 
Mission) สอดคล้องกับนโยบายความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579) 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 5s 

 
8. ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกในการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ความหมายคือ การดําเนินงาน

ให้มีความเร่งด่วน ให้มีความสําเร็จ มีการประสานงานเชิงกว้างและลึกให้เพ่ิมข้ึน จัดการงานเป็นระยะปี 
ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกในการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ มีประเด็นที่สําคัญ 10 เรื่อง

ดังน้ี 9.1 บริหารจัดการเพ่ือให้โอกาสสําหรับคนไทยเรื่องทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบนับหน่วยกิต 
Credit Mobility โอกาส ในการเรียน สอน หรือทําวิจัยในยุโรป” เช่น โครงการ ERASMUS+            
9.2 Establish Resource center KM for Network sociality of The LINK Campus: Bologna 
Process Support “จัดต้ังศูนย์ทรัพยากรความรู้ ศูนย์ข้อมูล ทางสังคมเครือข่ายโดยการเชื่อมโยง
วิทยาเขต 9.3 การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือพัฒนาองค์กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิด
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) ผู้นําควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดล่วงหน้า 
9.3.1 ความสามารถในการบูรณาการ 9.3.2 ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 9.3.3 ความ 
สามารถในการเชื่อมโยงกิจกรรมในองค์กร 9.3.4 ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา               
9.3.5 ความสามารถในการประสานงาน 9.4 “สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา” เพื่อผลประโยชน์
ในระยะยาว The model framework of EU Credit Transfer: Mobility 1. Double Degree 
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(3+2/4+1 yrs.) 2.Sand wich Model Programmers & Join Degree 9.5 “การบริหารเชิงรุก ที่
ต้องมีการลงทุนเรื่องการศึกษา การสรรหานักลงทุนเอกชนเพ่ือสนับสนุน” และการบริหารจัดการโดย
ศึกษาตามแบบแผนของ Lisbon strategy and Europe 202010 Dynamic Knowledge. ซึ่งเป็น
แผนท่ีสนับสนุนระดับอุดมศึกษา ดังน้ี การบริหารเชิงรุกโดยอาศัย “สื่อ” สังคม Digital และสังคม 
High Performance โดยใช้นวัตกรรมและทักษะของคนเป็นตัวขับเคลื่อน 9.6 “ความสําคัญของ EU-
SHARE” “บริหารจัดการเชิงรุก” โดย การบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกโดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนสถาบันไทยให้เข้าร่วม
โครงการ EU-SHARE 2016 9.7 “บริหารจัดการ ด้านโครงสร้างการศึกษา โดยศึกษาตาม
วัตถุประสงค์แบบกระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process)” เพ่ือนํามาปรับใช้เทคนิควิธีการสร้าง
ความร่วมมือ ASEAN+, ASEAN+EU ในสถาบันเครือข่าย Net Work ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ีคือการสร้าง
พ้ืนที่ทางการศึกษาร่วมกันภายใน10ปีเพ่ือเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคน โดยผ่านการศึกษาที่ได้รับ
ประโยชน์จากความร่วมมือกันภายในสมาชิก EU & ประเทศที่กําลังพัฒนา 9.8 “Mobility Research 
young junior” การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยร่วมกันแบบนานาชาติและมีการเก็บ
ข้อมูลร่วมกันเน้นเชิงปฏิบัติการ 9.9 CV/Cover Letter workshop ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การทํา
ความเข้าใจ การสร้างประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลท่ีมีคุณภาพให้กับ นักศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการนําเสนองานตลอดเวลา 9.10 “Lifelong learning & Cooperation” จัดกิจกรรม
สัมมนาตลอดปีในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ ให้ นักศึกษา นําไปใช้เป็นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์โครงการต่างๆ 

สรุปด้านการบริหารจัดการเชิงรุกในการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์สอดคล้องกับเร่ืองการ
วางแผนอย่างย่ังยืนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย SEP for SDGs ให้ประเทศไทยและโลกเติบโตและ
มั่งค่ังอย่างย่ังยืน 

 
9. ด้านการบริหารจัดการเชิงรับในงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์ความหมายคือการจัดการ

งานต่างๆ ในเรื่องของงานวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เพ่ิมเอกสารท่ีไม่จําเป็นต้อง
ใช้งาน บริการข้อมูล ให้คําแนะนํา และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service 
Center) ทําให้เข้าใจง่าย ประสานงานง่าย ไม่จําเป็นต้องมีการใช้กําลังคนทํางานให้มากเกินความจําเป็น 

                                                        
10Communication from the Commission Europe 2020, “A Strategy for smart 

sustainable and inclusive growth,” (A European Strategy for Smart, Sustainable and 
Inclusive growth, Brussels, 2010), 5-12. 
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ด้านการบริหารจัดการเชิงรับในงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์มีประเด็นที่สําคัญ 10 เร่ือง
ดังนี้ 10.1 ทําการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อนํามาใช้ทํา R & D เก็บฐานข้อมูลในระบบ
สําหรับ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 10.2 บริหารจัดการเร่ืองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด
การฟังการอ่านการเขียนของเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรม 10.3 บริหารจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อกับ นักศึกษา เป็นระยะ 10.4 บริหารจัดการเร่ืองการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
การศึกษาต่อ ให้กับ นักศึกษา เป็นระยะ โดยติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ เพ่ือ Up Date ข่าวสาร 10.5 
ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงานศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ตลอดทั้งปี 10.6 บริหารจัดการเรื่องที่พักศิลปินต่างชาติ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
ในสถาบัน และ องค์กร ให้มีความปลอดภัย 10.7 ประสานงาน ช่วยเหลือเร่ืองการต่อ VISA ให้กับ 
อาจารย์ที่มาทํางานแลกเปลี่ยนในไทยให้มีความรวดเร็ว 10.8 บริการศิลปินเร่ืองการแปลภาษา การ
สื่อสาร เมื่อต้องมีการนําเสนอผลงานของศิลปินทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี 10.9 เสนอแนะ
แนวทางแก้ไข และ พัฒนาองค์กร โดยรับความฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและรวมถึงเจ้าหน้าที่ใน
งานวิเทศสัมพันธ์ด้วย 10.10 บริหารจัดการให้คนในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขในการทํางาน
เพ่ือพัฒนาการทํางานไปในทางบวกเนื่องจากเป็นงานท่ีช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. 
คณาจารย์ 

สรุปด้านการบริหารจัดการเชิงรับในงานการบริหารวิเทศสัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และกรอบวัสัยทัศน์แผนพัฒนาฉบับ
ที่ 12 ซึ่งแผนดังกล่าวให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงผ่าน
ประเทศไทยให้ยกระดับเป็นรประเทศที่มั่นคง ย่ังยืน และมีรายได้ที่ดีขึ้น จากการบริหารจัดการแบบ
แผนที่ดี11 

 
10. ด้านการบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์ ความหมายคือ การทํางานวิเทศ

สัมพันธ์ให้มีความยุติธรรม โปร่งใส การบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์มีประเด็นที่สําคัญ 
5 เรื่องดังน้ี 11.1 มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการบริหาร เน่ืองจากงานวิเทศสัมพันธ์เป็นเรื่องของการ
ประสานงาน เจรจา ด่ังนักการทูต 11.2 ความเข้าใจในการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องการบริการ
คือ การแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไป ต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้อง 11.3 การบริหารในองค์กร 

                                                        
11สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที1่2 (2560-2564) และกรอบวัสัยทัศน์แผนพัฒนาฉบับที่ 12, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 
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สถาบัน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 11.4 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต้องเข้าใจในนโยบายของสถาบัน 
องค์กร และทําตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างดี 11.5 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการ
สนับสนุนทุน ต้องมีการต้ังกรรมการที่เหมาะสมและคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพ่ือ ความโปร่งใสและ
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

สรุปการบริหารจัดการจรรยาบรรณงานวิเทศสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบายการทูต 5S 
เร่ิมใช้แล้วในปี 2560 เร่ืองการบริหารงานแบบสร้างความมั่นคง (Security) ความย่ังยืน (Sustainability) 
ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งการศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน มีการบริหารงานจรรยาบรรณท่ีมีมาตรฐาน 
(Standard) ยกระดับทุกอย่างไปสู่มาตรฐานสากล สถานภาพที่ดี (Status) มีการบูรณาการ (Synergy) 
ทํางานในลักษณะประชารัฐ รวมพลังภาคธุรกิจ รวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารได้กับทุกภาคส่วน 
ดังนั้นการต่างประเทศ 5s จะช่วยสนับสนุนงานทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษาไปในทิศทางที่ดี มี
จรรยาบรรณท่ีน่าเคารพและน่าเช่ือถือ 
 

11. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ ความหมายคือ ในงานวิเทศสัมพัน์
สามารถนําไปสู่งานเชิงคุณภาพให้กับองค์รวมทั้งทางวิชาการ งานปฏิบัติ งานการต้อนรับ งานการ
ดูแล และเรื่องการเลี้ยงต้อนรับ ทําให้ได้รับการยอมรับในคุณภาพดีส่งผลในเชิงคุณภาพต่อไป 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์มีประเด็นที่สําคัญ 5 เรื่องดังน้ี 12.1 มี
การพัฒนาแบบเป็นระบบ ไม่หยุดน่ิง ในเชิงคุณภาพ เช่นมีการประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ 
และ สามารถแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษา ทั้งในโครงการใหญ่และย่อย 
ได้เป็นระยะ 12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ โดยให้
คณาจารย์มีส่วนในการบริหารจัดการด้วยจะดี 12.3 มีหลักการตามนโยบายของสถาบันและ
องค์กร ปฏิบัติตามองค์กรของตน จะทําให้มีผลไปในทิศทางเดียวกัน 12.4 มีตรรกะสากล มีมาตรฐาน
ทางการสร้างหลักการบริหาร มีผลการประเมินโครงการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ตรวจสอบได้ 12.5 
“Quality of Academic Affair” มีการบริหารจัดการร่วมกับนานาชาติอย่างเหมาะสมทั้งศาสตร์
วิชาการและศาสตร์การปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการออกแบบ 

สรุปด้านคุณภาพการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวทาง“บทบาท
ของงานวิเทศสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International Study Destination” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาการต่างประเทศปี 2560 ส่งเสริมเรื่องทิศทางใน
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การบริหารงานในทุกมิติ โดยผู้บริหารสามารถการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของอุดมศึกษา
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือได้ดี12 

 
ตัวอย่างการสัมภาษณ์เฃิงลึก ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

ดร.จิตริยา  ปิน่ทอง 
สํานักงานรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
วันที่ได้รับนัดเข้าพบ 29 08 2559 เวลา 10.00 น. ณ ช้ัน 6 ตึก 1 
สรุปเนื้อหาการสัมภาษณ ์

มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการดู “เรื่องความพร้อมในการสร้างร่วมมือ” ในด้านต่างๆ
ก่อนเป็นอันดับแรก 

ในส่วนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจะยากมากในการริเริ่ม Non Speaking 
English 

ในต่อไป หมายถึง ในอนาคต หรือ ในช่วงเวลาที่กําลังพัฒนานี้ มหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ จะมีด้วยกันสี่ส่วน คือ  

1. ผู้บริหาร อาจจะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษให้เก่งมากนักก็ได้  
2. Professor อาจารย์จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นมากข้ึน  
3. นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นเรื่อยเรื่อย  
4. STAFF ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อย 
อนาคต มหาวิทยาลัยในไทย จะเป็นระบบสองถึงสามภาษามากขึ้น หรือที่เรียกว่า bilingual 
มุมมองของอาจารย์มองว่า ในอนาคต มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็จะ

พยายามศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น พยายามติดต่อสื่อสารกันให้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม และเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยของตนเอง 

                                                        
12สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation 

Strategy Office of the Higher Education), บทบาทของงานวิเทศสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็น International Study Destination, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://inter.mua.go.th/category/news_and_events/ 
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อาจารย์มองว่า “คน” คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด อาจารย์ขอยกตัวอย่างประเทศตะวันออก
กลางที่ว่าร่ํารวยนํ้ามัน แต่ในทุกสิ่งทุกอย่าง เขาก็ต้องซื้อ คนมาทํางาน ซื้อคนมาออกแบบอาคาร และ
เรื่องอ่ืนๆ ดังน้ัน อาจารย์มีมุมมอง เร่ืองของการศึกษา การพัฒนาคน การพัฒนาคุณค่าของคนน้ัน
สําคัญมากมาก 

ในอีก 10-12 ปีข้างหน้า อาจารย์มองเรื่อง “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในสถาบันต่างๆ 
รวมถึง ศิลปะและการออกแบบ” ว่า ถ้าทุกคนมองว่า เราทํางานน้ีได้ในตัวของทุกคน เป็นเร่ืองของคน
ปกติธรรมดาคนหน่ึง เช่น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การคิดโปรแกรม การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ทุกอย่าง “มันก็จะดีขึ้น ดีขึ้น” การศึกษาดีขึ้น การพัฒนาดีขึ้น การร่วมมือดีขึ้น โปรเจค 
ดีขึ้น อาจารย์มองว่า ภาพในอนาคต มันจะเป็นไปในทิศทางน้ัน และมันก็จะดีด้วย ดีขึ้น ดีขึ้น 

ทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีแนวทางนโยบาย โดยใช้แผนกลยุทธ์ strategies โดยสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยให้เด็กต่างชาติเข้ามาเรียนในช้ันเรียน Integrated ผสมใน
ช้ันเรียนสาขาต่างๆ  

สิ่งที่สําคัญ ที่เราต้องเปลี่ยน น้ันก็คือหัวใจเลย เรื่องของ Medium of Instructor และ เรื่อง
ของ Content ต้องมี Skill Eng โครงสร้างที่ดีและถูกต้อง และเป็นภาษาอังกฤษ มาตรฐานดี (การ
เตรียมความพร้อมเรื่องภาษาของเด็กไทย ข้อเสียเปรียบ คือ พ้ืนฐานเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษ) 

สิ่งที่อาจารย์มองว่า มันเป็นทิศทางที่ต้องใช้งบประมาณมากในการสร้างเพ่ือตอบโจทย์ คือ
การที่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยังสร้างเพ่ือคนต่างชาติ ทําให้ต้องลงทุนมาก  

อาจารย์ยกตัวอย่าง STAFF งานวิเทศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ คือ คนจีนคนหนึ่งที่มาเรียน
นิติศาสตร์ที่เมืองไทยได้ปริญญาในไทย และสามารถดึงเขามาร่วมทํางานในงานวิเทศสัมพันธ์ในส่วน
ของศูนย์การศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยได้ อาจารย์ชมว่า แบบนี้ดี เพราะเขาเข้าใจความเป็นจีน และ
ทํางานกับประเทศไทยได้ดี ดังน้ัน STAFF แบบน้ีจะคล่องตัวมากมาก 

อาจารย์มองว่า ในอนาคตงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย จะเติบโตขึ้น ในส่วนของ
วัฒนธรรม ในส่วนของสายศิลปะและการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์
มีความเข้มแข็งมากมาก นําทีมโดย รศ.พิศประไพ ทําให้หัวเรือทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ของคณะมี
ความก้าวหน้า และมีทัศนวิสัยดี โดยอาจารย์จะเน้นไปทางการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติตะวันตก โดย         
รศ.พิศประไพ มี Visiting Professor และ Lecturer ที่มี Potential สูง (มีอาจารย์รับเชิญทั้งทาง
ตะวันตก และ ทางตะวันออก) 

นโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ มองว่า การที่แต่ละคณะมีการติดต่อ 
Contact มีการประสานที่ถนัดกับชาติไหน ไม่ว่าตะวันตกหรือตะวันออกก็สามารถเพิ่ม Value 
Added ของตนเองได้มากขึ้น ก็จะปล่อยให้แต่ละคณะเห็นความสําคัญตรงน้ี และนําเสนอได้ เป็นการ
เช่ือมั่นด้วย 
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ในเรื่องของ MOU ทางงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทําขึ้นด้วยคุณลักษณะมุมมองหลายแบบ เช่น 
1. การสร้าง MOU เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางไปมาหากัน เพราะมีความจําเป็นเรื่องเอกสาร

ที่ต้องใช้ในการเดินทางอย่างเป็นทางการ 
2. การสร้าง MOU ที่ต้งอการหวังผลจากหลังการเซนต์สัญญา คือ ต้องการสร้างความร่วมมือ

จริงจัง อยากที่จะ Formalized --ปฏิบัติสร้างนโนบาย Policy -ต้องการ Staff + สร้าง 
Budgetsงบประมาณ 

3. ก็เพ่ือให้เด็กมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
งานบริหารวิเทศสัมพันธ์ พยายามให้เด็กไทย เด็กในมหาวิทยาลัย มองภาพให้ออกในทาง

นโยบาย ลงสู่การใช้แผนกลยุทธ์ ทําดังน้ี 
1. ให้เด็กได้รู้จักประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน ไม่ได้เน้นวิชาการมาก แต่ให้เข้าไปสู่การใช้ชีวิตใน

การเรียน 
2. การไม่รู้จักประเทศเพ่ือนบ้าน อาจารย์มองว่าก็เหมือนกับเราไม่รู้จักตนเอง 
3. พยายามสนับสนุน “เพ่ือนบ้าน” ให้มากข้ึน มันจะทําให้เราได้รู้จักตัวเองให้มากข้ึนด้วย 
4. การทํารากฐาน ทําให้เราเป็น “คน” มากขึ้นโดยที่เรารู้รากตนเอง มีความ... “เข้าใจ” 

 
EDFR รอบท่ี 2  
ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับ EDFR รอบที่ 1 สําหรับตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็น (opinionnaire) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วงคะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพ่ือหาค่า มัธยฐาน (Median) ,
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็นรายข้อกระทงเพื่อ
พิจารณาเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากข้ึนไป คือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (Median) 3.5 ขึ้นไป
และแนวโน้มที่ มีความสอดคล้องกันของความเห็นผู้ เ ช่ียวชาญที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน 
(Median - Mode) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังน้ี  
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ตารางแสดงผล EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล 

1. ด้านการจัดการหลักสูตร
แบบสากล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. บริหารจัดการสร้าง 1) 
หลักสูตร (Curriculum) 
2) โครงสร้างของรายวิชา 
(Course Syllabus)       3) 
แผนการสอน (Lesson Plan) 
โดยเขียนเป็นภาษา สากล คือ 
ภาษาอังกฤษ  
ท้ังระดับปริญญาตรี โท เอก  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. บริหารจัดการให้มีการลงทุน
ทางการศึกษา มีการลงทุนจาก
นักศึกษานานาชาติทําให้เป็น
สังคมลักษณะ “Business 
School Global” 
เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณค่า
ของ “คน” ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ี
สําคัญท่ีสุด  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. ส่งเสริมในเรื่องของสื่อการ
สอน และการนําเสนอเนื้อหา
ของการสอน “Medium of 
Instruction and Content 
Presentation” ต้องมีทักษะ
ภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. “ส่งเสริมเรื่องการฝึกงาน” 
บรรจุโครงการต่างๆ ในเนื้อหา
การสอน โดยมีการฝึกงาน
แลกเปลี่ยนกับต่างชาติเป็น
ประโยชน์กับ นศ.ได้มี 
“ประสบการณ์” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล (ต่อ) 

1. ด้านการจัดการหลักสูตร
แบบสากล 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับ
คณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาท่ี
มีหลักสูตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. การสนับสนุนให้มีการพัฒนา
โครงสร้างแบบ “Identity 
Global Perspective ใน 
Curriculum” โดยแบ่งเป็น  
1. Mindset (ความคิด)  
2. Core Course (หลักสูตร
แกนกลาง) 3. Personal 
Development (การพัฒนาส่วน
บุคคล) และ Electives 
International Participation  
(วิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบ
สากล นานาชาต)ิ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์
ความรู้แบบเคลื่อนไหว 
“Dynamic Curriculums 
International” คือ มีการ 
บูรณาการของ รายวิชา 1-3 
รายวิชาเข้าด้วยกันและร่วมกับ
หลักสูตรต่างประเทศ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. การสร้างความเป็นมืออาชีพ
แบบสากล คือการสร้างหลักสูตร
ให้เปิดกว้างและพัฒนาให้สําเร็จ
ในหลักสูตร ทุกสาขาอาชีพ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล (ต่อ) 

1. ด้านการจัดการหลักสูตร
แบบสากล 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

9. การสร้างหลักสูตรแบบสากล
นั้น เรามีความจําเป็นต้องเข้าใจ
และเห็นภาพท่ีแท้จริงของตัวตน
ของเราก่อนเป็นอันดับแรก  
“Significance of Art&Design 
Personal is also in Attitude 
and Perception, Identity of 
Individual” ทําให้เกิด 
“ภาพลักษณ์” ได้เป็นอย่างดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. ส่งเสริมการทํากิจกรรมใน
หลักสูตรวิชาเลือกโดยมี
แนวความคิดเร่ือง “Exchange-
Activity-Exhibition” ทําให้
สื่อสารกันได้ดีขึ้น 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 2 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล สอดคล้องกันเรียง
ตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 บริหารจัดการสร้าง 1) หลักสูตร (Curriculum) 2) โครงสร้างของรายวิชา 
(Course Syllabus) 3) แผนการสอน (Lesson Plan) โดยเขียนเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ 
ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2. บริหารจัดการให้มีการ
ลงทุนทางการศึกษา มีการลงทุนจากนักศึกษานานาชาติทําให้เป็นสังคมลักษณะ “Business School 
Global” เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณค่าของ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุด เอก (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 ส่งเสริมในเรื่องของสื่อการสอน และการนําเสนอเน้ือหาของการสอน 
“Medium of Instruction and Content Presentation” ต้องมีทักษะภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ 
เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 “ส่งเสริมเรื่องการฝึกงาน” บรรจุโครงการต่างๆ ใน
เน้ือหาการสอน โดยมีการฝึกงานแลกเปล่ียนกับต่างชาติเป็นประโยชน์กับ นศ.ได้มี “ประสบการณ์” 
เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
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คณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาที่มีหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เอก (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างแบบ “Identity Global 
Perspective ใน Curriculum” โดยแบ่งเป็น 1) Mindset (ความคิด) 2) Core Course (หลักสูตร
แกนกลาง) 3) Personal Development (การพัฒนาส่วนบุคคล) และ Electives International 
Participation (วิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบสากล นานาชาติ) เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 7 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์ความรู้แบบเคลื่อนไหว “Dynamic Curriculums 
International” คือ มีการบูรณาการของรายวิชา 1-3 รายวิชาเข้าด้วยกันและร่วมกับหลักสูตร
ต่างประเทศ เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบสากล 
คือการสร้างหลักสูตรให้เปิดกว้างและพัฒนาให้สําเร็จในหลักสูตร ทุกสาขาอาชีพ เอก (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 การสร้างหลักสูตรแบบสากลน้ัน เรามีความจําเป็นต้องเข้าใจและเห็น
ภาพที่แท้จริงของตัวตนของเราก่อนเป็นอันดับแรก “Significance of Art & Design Personal is 
also in Attitude and Perception, Identity of Individual” ทําให้เกิด “ภาพลักษณ์” ได้เป็นอย่าง
ดี เอก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือกโดย
มีแนวความคิดเรื่อง “Exchange-Activity-Exhibition” ทําให้สื่อสารกันได้ดีขึ้น เอก (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet 
world & Social Network) 

2. ด้านส่งเสริมจัดการ
เครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก  
(Internet world & Social 

Network) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
“Connection 
Participation’s” งานศิลปะ
และการออกแบบ  
เพ่ือให้เปิดโลกทัศน์ 
“Worldview” การยอมรับ
ผู้คนแบบสากล  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social Network) (ต่อ) 

2. ด้านส่งเสริมจัดการ
เครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social 

Network) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. เรียนรู้เร่ืองโซเซียลเน็ตเวิร์ก
กับการบริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลิขสิทธ์ิ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับงานศิลปะและการออกแบบ   

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. ส่งเสริม “Application 
Social Mobile” ของโซเซียล
เน็ตเวิร์ก เพ่ือพัฒนางาน 
“International Relations of 
Art & Design” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. รวบรวมองค์ความรู้
ทรัพยากรของศิลปะและการ
ออกแบบเพ่ือธุรกิจทาง
การศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนา
ในอนาคตทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
งานโซเซียลเน็ตเวิร์กแบบ 
“Mobile Network 
Application Advertise 
MODEL” ให้ 1.เข้าถึงง่าย 2.
อ่านเข้าใจง่าย มีการแทรกการ
สื่อสารด้วยภาษาทางศิลปะและ
งานออกแบบ 3.มีงานศิลปะ
และการออกควบคู่กับ
คําอธิบายเสมอเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการ
ศึกษาแบบสากล 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet 
world & Social Network) (ต่อ) 

2. ด้านส่งเสริมจัดการ
เครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social 

Network) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. สนับสนุนการสร้าง Web 
site/Page ทางโซเซียล
เน็ตเวิร์กเพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กร สถาบันศิลปะและงาน
ออกแบบ “Area of the 
Knowledge worldview for 
share and change” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. ส่งเสริมประสบการณ์ การ
แชร์ การแลกเปลี่ยนผลงานทาง
โซเซียลเน็ตเวิร์ก  
การวิจารณ์ผลงานของ นศ. โดย
ใช้ภาษาสากล ภาษาอังกฤษ 
ผ่านทางSocial Network  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. ในการบริหารจัดการการ
ทํางานผ่านระบบโซเซียลเน็ต 
เวิร์กในเร่ืองต่างๆ ต้องมีการ
เคลื่อนไหว Movement การ 
Update ตลอดเวลา ทุกวัน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. สนับสนุนช่องทางการสมัคร
เรียนและเรียนผ่านระบบโซ
เซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ 
นศ. สามารถเรียนทาง ออนไลท์ 
โดยประหยัดเวลา ประหยัดเงิน 
ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social Network) (ต่อ) 

2. ด้านส่งเสริมจัดการ
เครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social 

Network) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

10. บริหารจัดการสร้างและ
ประสานงานกับทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ก กูเกิ้ลหรือคราวเพ่ือ
สร้างพ้ืนท่ีการสะสม งานให้กับ 
นศ. หรือศิลปิน  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่  3 ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็น ว่า  การบริหารงานวิ เทศสัมพันธ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
(Internet world & Social Network) สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังนี้ ข้อ 1 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ “Connection Participation’s” งานศิลปะและการออกแบบ เพ่ือให้เปิดโลกทัศน์ 
“Worldview” การยอมรับผู้คนแบบสากล (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 เรียนรู้เรื่องโซ
เซียลเน็ตเวิร์กกับการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กับ
งานศิลปะและการออกแบบ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 ส่งเสริม “Application 
Social Mobile” ของโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือพัฒนางาน “International Relations of Art & Design” 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 รวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรของศิลปะและการออกแบบ
เพ่ือธุรกิจทางการศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาในอนาคตทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานโซเซียลเน็ตเวิร์กแบบ “Mobile Network 
Application Advertise MODEL” ให้ 1) เข้าถึงง่าย 2) อ่านเข้าใจง่าย มีการแทรกการสื่อสารด้วย
ภาษาทางศิลปะและงานออกแบบ 3) มีงานศิลปะและการออกควบคู่กับคําอธิบายเสมอเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการศึกษาแบบสากล (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 
สนับสนุนการสร้าง Web site/Page ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบันศิลปะ
และงานออกแบบ “Area of the Knowledge worldview for share and change” (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 ส่งเสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลี่ยนผลงานทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ก การวิจารณ์ผลงานของ นศ. โดยใช้ภาษาสากล ภาษาอังกฤษ ผ่านทาง Social Network  
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 ในการบริหารจัดการการทํางานผ่านระบบโซเซียล
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เน็ตเวิร์กในเรื่องต่างๆ ต้องมีการเคลื่อนไหว Movement การ Update ตลอดเวลา ทุกวัน (Mdn = 
5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 สนับสนุนช่องทางการสมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ นศ. สามารถเรียนทางออนไลท์ โดยประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ไม่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 บริหารจัดการสร้างและ
ประสานงานกับทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก กูเก้ิลหรือคราวเพ่ือสร้างพ้ืนที่การสะสม งานให้กับ นศ. หรือ
ศิลปิน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus 

3.ด้านการจัดการพื้นที่ภายใน
และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, 
Space Exterior and Interior 

of the Campus 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. จัดสถานท่ีเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากนานาชาติ เช่น โรง
อาหาร อาหารนานาชาติ ลาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมุด 
ความสะดวกสบายต่างๆที่จําเป็น 
เช่น หอพัก และการดูแลเอาใจใส่
เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus 
เพ่ือรองรับ นศ. ต่างชาติ และ
ส่งเสริมให้มีชีวิต Lifestyle ใน
วิทยาเขตใหม่ Campus life ให้
สอดคล้องกับชนชาติของนักศึกษา 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก Facility 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
นศ. ต่างชาติ  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus (ต่อ) 

3.ด้านการจัดการพื้นที่ภายในและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, 

Space Exterior and Interior 
of the Campus 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. สนับสนุน ในการจัดศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนท่ีสําหรับงาน
แสดงศิลปะเพ่ือเป็นกิจกรรมกลาง
สําหรับสร้างความสัมพันธ์นานาชาติ 
หรือการแลกเปลี่ยน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. “Festival cultural art and 
design bringing tradition with 
the future”การสนับสนุน ส่งเสริม 
ให้มีการสร้างเสริมประสบการณ์ใน
พ้ืนท่ี ให้มีเทศกาลศิลปวัฒนธรรม 
การออกแบบและประเพณี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ 
Event Organize หนัง Cinema 
and Film Festival และดนตรี 
Jass Music of the Art / 
Contemporary Art เกี่ยวกับ
ศิลปะและการแสดง  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. จัดให้มีห้องรับรองแขกทางการ
ทูต “Diplomatic Reception 
Room” เน้นการออกแบบเพ่ือ
ประสานความสัมพันธ์อันดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ศึกษาวิจัย “พ้ืนท่ี”โดยรอบสถาบัน 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้พ้ืนถิ่น ใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นการยกระดับ งาน
สร้างสรรค ์

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus (ต่อ) 

3.ด้านการจัดการพื้นที่ภายในและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
Environment, Landscape, 
Space Exterior and Interior 

of the Campus 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย 
“Modern” ความทันสมัยในการใช้
วัสดุตกแต่งอาคารทําให้มีความ
ย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบสากล 
International Style  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. สร้างสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีฝึกงาน 
Work Shop นานาชาติ เพ่ือการ
ฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน 
ระหว่างคณาจารย์และ นศ. 
นานาชาติพร้อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็น สําหรับการสร้าง
ผลงานศิลปะและงานออกแบบ ให้มี
ความพร้อมและสมบูรณ์แบบ   

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. สร้างพ้ืนท่ีอาคารเรียน ให้มี
ความหลากหลายแบบนานาชาติ 
เช่น อาเซียน Asian Area แต่ยังคง
มีความเป็นตนเองในด้านศิลปะและ
งานออกแบบตกแต่งแบบไทย 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่  4 ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเ ห็นว่า  การบริหารงานวิ เทศสัมพันธ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus สอดคล้อง
กันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 จัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากนานาชาติ เช่น โรงอาหาร อาหารนานาชาติ ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมุด ความสะดวก 
สบายต่างๆ ที่จําเป็น เช่น หอพัก และการดูแลเอาใจใส่เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus เพ่ือรองรับ นศ. ต่างชาติ และส่งเสริมให้มีชีวิต 
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Lifestyle ในวิทยาเขตใหม่ Campus life ให้สอดคล้องกับชนชาติของนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก Facility ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นศ. ต่างชาติ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อ 3 สนับสนุน ในการจัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีพื้นที่สําหรับ
งานแสดงศิลปะเพ่ือเป็นกิจกรรมกลางสําหรับสร้างความสัมพันธ์นานาชาติ หรือการแลกเปลี่ยน 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 “Festival cultural art and design bringing tradition 
with the future” การสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างเสริมประสบการณ์ในพ้ืนที่ ให้มีเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและประเพณี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 ส่งเสริม
กิจกรรมสันทนาการ Event Organize หนัง Cinema and Film Festival และดนตรี Jass Music 
of the Art / Contemporary Art เกี่ยวกับศิลปะและการแสดง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อ 6 จัดให้มีห้องรับรองแขกทางการทูต “Diplomatic Reception Room” เน้นการออกแบบ
เพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 ส่งเสริม สนับสนุน และ
ศึกษาวิจัย “พ้ืนที่”โดยรอบสถาบัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้พ้ืนถ่ิน ในพ้ืนที่น้ันๆ เป็นการยกระดับ งาน
สร้างสรรค์ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” ความ
ทันสมัยในการใช้วัสดุตกแต่งอาคารทําให้มีความย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบสากล International 
Style (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 สร้างสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ฝึกงาน Work Shop 
นานาชาติ เพ่ือการฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์และ นศ. นานาชาติพร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็น สําหรับการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ ให้มีความพร้อมและ
สมบูรณ์แบบ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 สร้างพ้ืนที่อาคารเรียน ให้มีความ
หลากหลายแบบนานาชาติ เช่น อาเซียน Asian Area แต่ยังคงมีความเป็นตนเองในด้านศิลปะและ
งานออกแบบตกแต่งแบบไทย (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ                     
(To be International Organization Party) 

4.ด้านการบริหารจัดการแบบ
องค์กรระหว่างประเทศ  
(To be International 
Organization Party) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม 
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. “การนําเสนอผลงาน” ดังน้ี 
การเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี แบบ
องค์กรระหว่างประเทศ  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ                      
(To be International Organization Party) (ต่อ) 

4.ด้านการบริหารจัดการแบบ
องค์กรระหว่างประเทศ  
(To be International 
Organization Party) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม 
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. (ต่อ) มีความพร้อมในการนําเสนอ
งานแบบนานาชาติ International 
Presentation ควรพร้อมสามารถ
นําเสนอได้ทันที ทุ่มเท ม่ันใจและมี
ความเข้าใจ ก็จะเกิดความร่วมมือได้
รวดเร็ว โดยเฉพาะอาเซียน 
Cooperatives Asian 

 

2. “การดูแล” ดังนี้ สนับสนุน
กิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้าย
แบบสากลเพ่ือสร้างความประทับใจ
กับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
คณาจารย์ การดูแลอย่างดี ตามท่ีได้
มีการตกลงร่วมกัน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. “การยกระดับความสัมพันธ์” 
ดังน้ี มีการให้เกียรติโดยใช้วิธีการ
แบบการฑูต มีการเพิ่มบทบาทการ
ทํางานขององค์กร โดย การเชิญ
สถาบันมาทําความรู้จักแบบ Open 
House Protocols Techniques 
แบบมาตรฐานสากลเตรียมการดังนี้ 
1) “มีการให้เกียรติ” การเตรียม
ความพร้อมด้านสถานท่ี การเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 2) “มีการ
เคารพ” โดยใช้ลักษณะแบบการทูต  
3) “มีข้อมูล” ท่ีพร้อมสมบูรณ์แบบ
ขององค์กรสากล เช่น การเลี้ยง
ต้อนรับ ลักษณะวิธีการ พิธีการ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง



164 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ                     
(To be International Organization Party) (ต่อ) 

4.ด้านการบริหารจัดการแบบ
องค์กรระหว่างประเทศ 
(To be International 
Organization Party) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. “การสร้างภาพลักษณะของ
องค์กร” ดังน้ี สื่อสารองค์กรด้วย
วิธีการต่างๆ ของสถาบันให้ชัดเจน
และเคลียร์ ให้เห็นถึงรากเหง้า 
วัฒนธรรม ให้ “คน ยอมรับ ใน 
มาตรฐานสากล”  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. “บริหารองค์กรและจัดระเบียบ
ความร่วมมือ”ดังน้ีอํานวยความ
สะดวกในระดับภูมิภาคและเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของมืออาชีพ
ศิลปะและการออกแบบทาง
วัฒนธรรมภาคการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป 
ฯลฯ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. บริหารจัดการองค์กรในเรื่อง 
“ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงาน
ออกแบบ งานแสดง ดนตรีและ
การมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรม
ในระดับภูมิภาค เช่นการผสาน
เสียงดนตรีไทยที่มีความไพเราะ 
หรือเสียงดนตรีสากล เข้าในพ้ืนท่ี 
องค์กร อาคารเรียน เกิดความรื่น
รม เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยว 
ข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิม
ต้อนรับ พนักงานมีสไตล์การ
แต่งตัวตามแนวคิดองค์กร 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ                   
(To be International Organization Party) (ต่อ) 

4.ด้านการบริหารจัดการแบบ
องค์กรระหว่างประเทศ 
(To be International 
Organization Party) 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. “การประชาสมัพันธ์” ดังน้ี 
บริหารจัดการในองค์กร จัด
ระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ 
ให้เห็นความ สําคัญของงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบ การมี
ส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และการ
จัดการให้มีการฝึกอบรมใน
อาเซียน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. ใช้หลักการให้และรับ GIVE & 
TAKE ในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบัน
นานาชาต ิ

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. “การแลกเปลี่ยน” ดังน้ี 
บริหารจัดการแบบองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเร่ืองต่างๆ ท่ี
สําคัญกับองค์กร และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและ
ระดับประเทศ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. ให้ความสําคัญกับ “การ
จัดการประชุมระดับนานา ชาติ” 
บริหารจัดการให้มีการจัดประชุม
ประจําปีของสมาชิกสถาบัน 
องค์กรนั้น ท่ีต้องการสร้างความ
ร่วมมือ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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จากตารางที่ 5 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be 
International Organization Party) สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 “การนําเสนอผลงาน” 
ดังน้ี การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบองค์กรระหว่างประเทศ มีความพร้อมใน
การนําเสนองานแบบนานาชาติ International Presentation ควรพร้อมสามารถนําเสนอได้ทันที 
ทุ่มเท มั่นใจและมีความเข้าใจ ก็จะเกิดความร่วมมือได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอาเซียน Cooperatives 
Asian (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 “การดูแล” ดังน้ี สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับ
และการส่งท้ายแบบสากลเพ่ือสร้างความประทับใจกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ 
การดูแลอย่างดี ตามท่ีได้มีการตกลงร่วมกัน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 “การยกระดับ
ความสัมพันธ์” ดังนี้ มีการให้เกียรติโดยใช้วิธีการแบบการฑูต มีการเพิ่มบทบาทการทํางานของ
องค์กร โดย การเชิญสถาบันมาทําความรู้จักแบบ Open House Protocols Techniques แบบ
มาตรฐานสากล เตรียมการดังน้ี 1) “มีการให้เกียรติ” การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 2) “มีการเคารพ” โดยใช้ลักษณะแบบการทูต 3) “มีข้อมูล” ที่พร้อม
สมบูรณ์แบบขององค์กรสากล เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ลักษณะวิธีการ พิธีการ (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 “การสร้างภาพลักษณะขององค์กร” ดังน้ี สื่อสารองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ของ
สถาบันให้ชัดเจนและเคลียร์ ให้เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ “คน ยอมรับ ใน มาตรฐานสากล” 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 “บริหารองค์กรและจัดระเบียบความร่วมมือ”ดังน้ีอํานวย
ความสะดวกในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมืออาชีพศิลปะและการออกแบบทาง
วัฒนธรรมภาคการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป ฯลฯ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 6 บริหารจัดการองค์กรในเรื่อง “ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงานออกแบบ งาน
แสดง ดนตรีและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค เช่นการผสานเสียงดนตรีไทยที่มี
ความไพเราะ หรือ เสียงดนตรีสากล เข้าในพ้ืนที่ องค์กร อาคารเรียน เกิดความร่ืนรม เจ้าหน้าที่ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิมต้อนรับ พนักงานมีสไตล์การแต่งตัวตามแนวคิดองค์กร (Mdn 
= 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 “การประชาสัมพันธ์” ดังน้ี บริหารจัดการในองค์กร จัดระเบียบ 
ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นความสําคัญของงานด้านศิลปะและการ
ออกแบบ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และการจัดการให้มีการฝึกอบรมในอาเซียน (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 ใช้หลักการ ให้และรับ GIVE & TAKE ในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร สถาบันนานาชาติ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 “การแลกเปลี่ยน” 
ดังนี้ บริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนเร่ือง
ต่างๆ ที่สําคัญกับองค์กร และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและระดับประเทศ (Mdn = 5, IR = 
0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 ให้ความสําคัญกับ “การจัดการประชุมระดับนานาชาติ” บริหารจัดการให้
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มีการจัดประชุมประจําปีของสมาชิกสถาบัน องค์กรน้ัน ที่ต้องการสร้างความร่วมมือ (Mdn = 5, IR = 
0, |Mdn-Mo| = 0) 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA) 

5.ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU 
และ MOA 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม 
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง 
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. “การจัดทํา MOU เพ่ือให้
ผู้บริหารเดินทางได้สะดวกในการ
ทํางานเพื่อองค์กร” ดังน้ี ส่งเสริม
การจัดการ MOU เพ่ือประโยชน์ใน
การให้ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ 
นักวิชาการ เดินทางไปมาหากันได้ 
โดยผ่านข้อตกลง “ความเข้าใจ” 
ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือ
บันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง MOU 
(Memorandums of 
Understanding) เพราะมีความ
จําเป็นต้องใช้เอกสารในการเดินทาง
อย่างเป็นทางการ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. “บริหารจัดการวิเคราะห์ MOU 
เพ่ือสร้าง Feasibility Study 
สําหรับพัฒนาองค์กรย่อยด้านวิเทศ
สัมพันธ์ให้มีความเฉพาะทางมาก
ขึ้น” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. “บริหารจัดการ MOU เพ่ือ
ประโยชน์โดยตรงทั้งทางวิชาการ
และปฏิบัติ กับ นักศึกษา” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง 
MOA (Memorandum of 
Agreement) มีเรื่องข้อกฎหมาย 
หลักปฏิบัติ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข สัญญา ท่ีชัดเจน   

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA) (ต่อ) 

5.ด้านบริหารจัดการเอกสาร 
MOU และ MOA 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. “เรื่องการมีประโยชน์
ร่วมกันได้เท่ากัน” สนับสนุน
เฉพาะ MOU ท่ีมีการ Active 
จะเป็นผลทางบวก กับองค์กร 
ควรมุ่งประเด็นไปที่ 
Condition หรือเงื่อนไขท่ีฝ่าย
เราฝ่ายตรงข้ามได้ประโยชน์
ร่วมกัน “เป็นหลัก”  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” 
ดังน้ีพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเรื่องร่าง
เอกสาร Expert Skill 
essentials of writing ต้องมี
ประสบการณ์ และมีความรู้
เรื่องศิลปะและงานออกแบบ 
หรือ มีความเข้าใจท่ีจะเรียนรู้ 
Open mind กับงานศิลปะ
และการออกแบบ ดนตรี 
วัฒนธรรมตลอดเวลา 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. “วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ 
เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังน้ี 
MOU MOA เป็นสัญญาความ
ซ่ือสัตย์ จริงใจ ในการทํางาน
บริหารวิเทศสัมพันธ์ 
ประโยชน์ท่ีพึงได้รับ ความ
ยุติธรรม เป็นเรื่องการต่อรอง
ความพึงพอใจร่วมกัน ไม่
จําเป็นต้องได้ประโยชน์มากไป
หรือน้อย จนเกินไป ผู้บริหาร
งานวิเทศสัมพันธ์ ต้อง 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA) (ต่อ) 

5.ด้านบริหารจัดการเอกสาร 
MOU และ MOA 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. (ต่อ) วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบ เพ่ือองค์กรได้อย่างดี 

  

8. “บริหารจัดการความต่อเนื่อง
ของเอกสาร” ดังน้ี 
บริหารจัดการ MOU& MOA ให้
มีความสําคัญระดับดีและมีผลดี 
สัมฤทธิ์ไปในทิศ มีการทํางาน
ร่วมกันโดยแท้จริง  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. “การบริหารจัดการเรื่องเวลา
ให้รวดเร็ว ในการตกลงทํา
สัญญาร่วมกันตามเงื่อนไขท่ี
เหมาะสม” เม่ือฝ่ายเราต้อง
เดินทางไปทําการตกลงท่ี
ต่างประเทศ  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. “การบริหารจัดการสร้าง 
MOU ของเครือข่ายในอาเซียน” 
เพ่ือร่วมกันสร้างประสบการณ์
และพัฒนาเป็น Resource 
Center เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ 
กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไป
ในอนาคต 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่  6 ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็น ว่า  การบริหารงานวิ เทศสัมพันธ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA 
สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 “การจัดทํา MOU เพ่ือให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวกในการ
ทํางานเพ่ือองค์กร” ดังนี้ ส่งเสริมการจัดกาMOU เพ่ือประโยชน์ในการให้ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ 
นักวิชาการ เดินทางไปมาหากันได้ โดยผ่านข้อตกลง “ความเข้าใจ” ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือ
บันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง MOU (Memorandums of Understanding) เพราะมีความจําเป็นต้อง
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ใช้เอกสารในการเดินทางอย่างเป็นทางการ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 “บริหาร
จัดการวิเคราะห์ MOU เพ่ือสร้าง Feasibility Study สําหรับพัฒนาองค์กรย่อยด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มี
ความเฉพาะทางมากขึ้น” (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ข้อ 3 “บริหารจัดการ MOU เพ่ือ
ประโยชน์โดยตรงทั้งทางวิชาการและปฏิบัติ กับ นักศึกษา” (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 
4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง MOA (Memorandum of Agreement) มีเรื่องข้อกฎหมาย หลัก
ปฏิบัติ เข้ามาเก่ียวข้อง มีเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข สัญญา ที่ชัดเจน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อ 5 “เร่ืองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากัน” สนับสนุนเฉพาะ MOU ที่มีการ Active จะเป็นผล
ทางบวก กับองค์กร ควรมุ่งประเด็นไปที่ Condition หรือเง่ือนไขที่ฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามได้ประโยชน์
ร่วมกัน “เป็นหลัก” (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” ดังน้ี 
พัฒนาเจ้าหน้าที่เร่ืองร่างเอกสาร Expert Skill essentials of writing ต้องมีประสบการณ์ และมี
ความรู้เร่ืองศิลปะและงานออกแบบ หรือ มีความเข้าใจ ที่จะเรียนรู้ Open mind กับงานศิลปะและ
การออกแบบ ดนตรี วัฒนธรรมตลอดเวลา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 “วิเคราะห์ 
ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังน้ี MOU MOA เป็นสัญญาความซื่อสัตย์ จริงใจ ในการ
ทํางานบริหารวิเทศสัมพันธ์ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ความยุติธรรม เป็นเรื่องการต่อรองความพึงพอใจ
ร่วมกัน ไม่จําเป็นต้องได้ประโยชน์มากไปหรือน้อย จนเกินไป ผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อง
วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เพ่ือองค์กรได้อย่างดี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 
“บริหารจัดการความต่อเน่ืองของเอกสาร” ดังน้ี บริหารจัดการ MOU& MOA ให้มีความสําคัญระดับ
ดีและมีผลดี สัมฤทธ์ิไปในทิศ มีการทํางานร่วมกันโดยแท้จริง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 9 “การบริหารจัดการเรื่องเวลาให้รวดเร็ว ในการตกลงทําสัญญาร่วมกันตามเง่ือนไขที่เหมาะสม” 
เมื่อฝ่ายเราต้องเดินทางไปทําการตกลงที่ต่างประเทศ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 
“การบริหารจัดการสร้าง MOU ของเครือข่ายในอาเซียน” เพ่ือร่วมกันสร้างประสบการณ์และพัฒนา
เป็น Resource Center เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไปในอนาคต (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล 
International Experience and Skill 

6.ด้านการสร้างประสบการณ์
และทักษะแบบสากล 

International Experience 
and Skill 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ สิ่ง
รอบตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ไม่วิตก สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์ใน
ตัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
“Open Mind” 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. “Exchange-Share-
Support-Exhibition” การ
แลกเปลี่ยน การให้ การสร้าง
เสริมประสบการณ์ร่วมกัน การ
สนับสนุน และการสร้างผลงาน
แสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้
ใหม่ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. “Give and Take” การสร้าง
มิตรภาพ เริ่มต้นจากการให้ ไม่
จําเป็นต้องเป็นเงิน หรือของมีค่า 
แต่เป็นของท่ีมีความหมาย  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. “Integrated Skill Cross 
disciplines concept of 
Asian Art&Design” ในเชิง
วิชาการ เรียนออกแบบข้ันสูง 
การท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกันผ่านทักษะ
ของศาสตร์วิชาการ เป็นเร่ืองท่ี
สําคัญมากในวิชา Integrated 
Cross disciplines ผลลัพธ์ท่ี
ออกมาจึงเป็นประสบการณ์เชิง
สร้างสรรค์อย่างดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล 
International Experience and Skill (ต่อ) 

6.ด้านการสร้างประสบการณ์
และทักษะแบบสากล 

International Experience 
and Skill 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. “Understanding” สิ่งแรกท่ี
สําคัญมากคือเรื่องความเข้าใจ 
เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง 
ว่ามีข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติเด่น
อย่างไร ซ่ึงความเข้าใจในตนเอง 
สามารถ แลกเปล่ียน ”เรียนรู้” 
ได้อย่างมีทิศทางท่ีดีและมี
คุณภาพ ประหยัด “เวลา” ทํา
ให้เกิดประสบการณ์และทักษะ
ใหม่ๆ ในทิศทางบวก 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. “Perspective view-
Worldview not Comfort 
Zone” บริหารจัดการให้มี
กิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์และ
นักศึกษาในคณะศิลปะและการ
ออกแบบมีมุมมอง ทัศนคติ เปิด
โลกทัศน์ มีมุมมองมนทางบวก 
ไม่ปิดกั้นตนเอง 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. “Platform International 
for Academic share & 
Change Idea conceptual of 
Art & Design” ในทางวิชาการ 
ควรสร้างตารางในแต่ละปีเพ่ือ
สนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในงานศิลปะและ
การออกแบบ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล 
International Experience and Skill (ต่อ) 

6.ด้านการสร้างประสบการณ์
และทักษะแบบสากล 

International Experience 
and Skill 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. “Ecosystem System 
Strategies: Understanding of 
lifestyle Identity” บริหาร
จัดการโดยใช้ระบบวัฏจักรของ
สิ่งมีชีวิตมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
แบบธรรมชาติ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. “Use and significance of 
Technology Application : 
More Experience in Social 
Network” ให้ความสําคัญกับสื่อ
และเทคโนโลยี แอฟพลิเคชั่น 
การสร้างแอพเพ่ือรอรับการ
ประชาสัมพันธ์และเร่ืองอ่ืนๆใน
องค์กรและขยายไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. “Communicate and 
Experience of skill 
International Language 
through by Art&Design, 
Cultural, Music, Participates 
etc.” บริหารจัดการให้มีการ
ติดต่อสื่อสาร และประสบการณ์
ของทักษะภาษาต่างประเทศโดย
ผ่านศิลปะและการออกแบบ, 
วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มีส่วนร่วม 
ฯลฯ" 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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จากตารางที่ 7 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล 
International Experience and Skill สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 ควรเปิดใจยอมรับ
สิ่งใหม่ สิ่งรอบตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่วิตก สามารถเรียนรู้ และพัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์
ในตัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี “Open Mind” (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 
“Exchange-Share-Support-Exhibition” การแลกเปลี่ยน การให้ การสร้างเสริมประสบการณ์
ร่วมกัน การสนับสนุน และการสร้างผลงานแสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 “Give and Take” การสร้างมิตรภาพ เริ่มต้นจากการให้ ไม่จําเป็นต้องเป็น
เงิน หรือของมีค่า แต่เป็นของที่มีความหมาย ข้อ 4 “Integrated Skill Cross disciplines concept 
of Asian Art & Design” ในเชิงวิชาการ เรียนออกแบบข้ันสูง การที่สามารถสร้างประสบการณ์
ร่วมกันผ่านทักษะของศาสตร์วิชาการ เป็นเร่ืองที่สําคัญมากในวิชา Integrated Cross disciplines 
ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 
5 “Understanding” สิ่งแรกที่สําคัญมากคือเร่ืองความเข้าใจ เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง ว่ามี
ข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ซึ่งความเข้าใจในตนเอง สามารถ แลกเปลี่ยน ”เรียนรู้” ได้อย่าง
มีทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ ประหยัด “เวลา” ทําให้เกิดประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในทิศทางบวก 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 “Perspective view-Worldview not Comfort Zone” 
บริหารจัดการให้มีกิจกรรมเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะศิลปะและการออกแบบมีมุมมอง 
ทัศนคติ เปิดโลกทัศน์ มีมุมมองมนทางบวก ไม่ปิดกั้นตนเอง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 
“Platform International for Academic share & Change Idea conceptual of Art & Design” 
ในทางวิชาการ ควรสร้างตารางในแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในงานศิลปะและการออกแบบ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 
“Ecosystem System Strategies: Understanding of lifestyle Identity” บริหารจัดการโดยใช้
ระบบวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันแบบธรรมชาติ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 9 “Use and significance of Technology Application: More Experience in Social Network” 
ให้ความสําคัญกับสื่อและเทคโนโลยี แอฟพลิเคช่ัน การสร้างแอพเพ่ือรอรับการประชาสัมพันธ์และ
เร่ืองอ่ืนๆ ในองค์กรและขยายไปสู่การประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 10 “Communicate and Experience of skill International Language through by 
Art & Design, Cultural, Music, Participates etc.” บริหารจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารและ
ประสบการณ์ของทักษะภาษาต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ, วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มี
ส่วนร่วม ฯลฯ" (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลป และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ 
Feasibility Study for Build Man-Hours & Man-Power 

7.บริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าท่ี 
Feasibility Study for 

build Man-Hours & Man-
Power 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. “Feasibility Study for 
built up Team”  
ทําการวิเคราะห์เพ่ือสร้าง
รายงานความเป็นไปได้ในการ
สร้างทีมงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ท่ีมีความเหมาะสมในเชิง
คุณภาพ  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. “Team Work” 
บริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์เป็นทีม เป็นการ
ทํางานร่วมกัน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. “Give more experience 
by seminars and Training 
absorb Art & Design, 
Cultural, Music, 
Participation, Platform 
International etc.” “การ
อบรม”การอบรมเป็นระยะทํา
ให้มีประโยชน์จะช่วยสร้าง
ทักษะได้เป็นอย่างดีมาก 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. ”Excellence Skill, 
Academic Module 
Understanding & Process 
Research of Art & Design” 
as follow:บริหารองค์กรให้มี
ทักษะทางภาษาอังกฤษเชิง
วิชากรท่ีดีมาก ท้ังการฟัง  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลป และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ 
Feasibility Study for Build Man-Hours & Man-Power (ต่อ) 

7.บริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าท่ี 
Feasibility Study for 

build Man-Hours & Man-
Power 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. (ต่อ) การพูด การอ่าน และ
การเขียน รวมถึงมีความเข้าใจ
ในภาษาของศิลปะและการ
ออกแบบ ดนตรีและวัฒนธรรม
ด้วย พร้อมท่ีจะพัฒนา
ตลอดเวลา 

  

5. “Intelligent 
Discussions” บริหารจัดการ
ให้องค์กรมีทักษะด้านการ
สนทนาการเจรจาต่อรอง และ
มีการตัดสินใจท่ีดี ม่ันคง 
น่าเชื่อถือ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. “KM,KPI Feedback 
basic understanding” การ
บริหารจัดการงานวิเทศ
สัมพันธ์ช่วยสนับสนุนให้มี
คุณภาพดีขึ้นท้ังเรื่อง KM และ 
KPI 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. “Be positive 
aggressive” บริหารจัดการให้
เรียนรู้คุณลักษณะแบบอ่อน
นอกแข็งในซ่ึงเป็นการทํางาน
เชิงรุกในทางบวกของการ
ทํางานวิเทศสัมพันธ์ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. “Everyone can done”
บริหารจัดการให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลป และการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ 
Feasibility Study for Build Man-Hours & Man-Power (ต่อ) 

7.บริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าท่ี 

Feasibility Study for build 
Man-Hours & Man-Power 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. (ต่อ) เรียนรู้และยอมรับ การ 
“การช่วยกัน” ในการทํางาน
วิเทศสัมพันธ์ของระดับคณะ 
และ มหาวิทยาลัย เม่ือมีการ
ช่วยกันและเป็นหน้าท่ีของทุก
คน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

9. ผู้บริหาร เลขา มีความ
แม่นยําเรื่องเอกสารการโต้ตอบ
สูง มีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ 
ท่ีมีผลเกี่ยวข้องสูง 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจระบบ “International 
Service Center” การจัดทํา 
VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้มา
เย่ียมเยือนและการดําเนินงานใน
เรื่องอ่ืนๆ ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว มีมาตรฐาน Up Date 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ มี 
Call-Center จัดการดูแล 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 8 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ 
Feasibility Study for build Man-Hours  & Man-Power สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 
“Feasibility Study for built up Team” ทําการวิเคราะห์เพ่ือสร้างรายงานความเป็นไปได้ในการ
สร้างทีมงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 2 “Team Work” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีม เป็นการทํางานร่วมกัน (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 “Give more experience by seminars and Training absorb 
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Art&Design, Cultural, Music, Participation, Platform International etc.” “การอบรม” การ
อบรมเป็นระยะทําให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทักษะได้เป็นอย่างดีมาก (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 4 ”Excellence Skill, Academic Module Understanding & Process Research of 
Art&Design” as follow: บริหารองค์กรให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชากรที่ดีมาก ทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาของศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและ
วัฒนธรรมด้วย พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5. “Intelligent 
Discussions” บริหารจัดการให้องค์กรมีทักษะด้านการสนทนา การเจรจาต่อรอง และมีการตัดสินใจ
ที่ดี มั่นคง น่าเช่ือถือ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 “KM,KPI Feedback basic 
understanding” การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งเร่ือง KM 
และ KPI (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 “Be positive aggressive” บริหารจัดการให้
เรียนรู้คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน ซึ่งเป็นการทํางานเชิงรุกในทางบวกของการทํางานวิเทศน์
สัมพันธ์ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 “Everyone can done” บริหารจัดการให้มี
การส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้เรียนรู้และยอมรับ การ “การช่วยกัน” ในการทํางานวิเทศ
สัมพันธ์ของระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย เมื่อมีการช่วยกันและเป็นหน้าที่ของทุกคน ก็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุด (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 ผู้บริหาร เลขา มีความแม่นยําเร่ือง
เอกสารการโต้ตอบสูง มีความรู้เร่ืองกฎหมายต่างๆ ที่มีผลเก่ียวข้องสูง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 10 บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจระบบ “International Service Center” การ
จัดทํา VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้มาเยี่ยมเยือนและการดําเนินงานในเร่ืองอ่ืนๆ ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว มีมาตรฐาน Up Date ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ มีCall-Center จัดการดูแล (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision 
and Mission 

8.ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบ
สากล International Vision 

and Mission 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัยระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. “Ecosystem Strategies’ in 
Vision and Mission” 
การบริหารมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ
แบบสากลในเร่ืองของความคิดโดย 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision 
and Mission (ต่อ) 

8.ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบ
สากล International Vision 

and Mission 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัยระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. (ต่อ) ใช้กลยุทธ์ิแบบ “องค์รวม” 
คือการเชื่อมต่อกัน การเชื่อมโยง
กัน พ่ึงพากัน 

  

2. “Understanding Logic of 
International Affair Critical 
Structure of Art&Design: 
Strategy’s and Implement 
protocols.” บริหารจัดการงาน
วิเทศสัมพันธ์โดยใช้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจหลักการตรรกะแบบ
ทางการฑูต 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. “Passive to Asian: 
Strategies’ out bond 
students: Co-Project share 
communication academic 
affairs network and give 
experience skill of activity, 
travel, Project design, 
Organize report feedback etc. 
Student can manage 
traveling activity with them 
self.” ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ โดยให้ นศ.สามารถ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อเก็บ
ประสบการณ์ โดยมีองค์กร 
สถาบันเป็นจุดท่ีพักและให้ข้อมูล 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision 
and Mission (ต่อ) 

8.ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบ
สากล International Vision 

and Mission 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. “Out of Framework & 
Design Framework” มีวิสัยทัศน์
ท่ีไม่อยู่ในกรอบ แต่สามารถสร้าง
พันธกิจของกรอบการทํางานท่ี
ชัดเจนได้ในงานวิเทศสัมพันธ์แบบ
สากล 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. วิสัยทัศน์ในงานวิเทศสัมพันธ์คือ
เปิดใจท่ีจะยอมรับทุกอย่างและทํา
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ีท่ีสุดโดยเฉพาะใน
เวลาท่ีจํากัด 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

6. “Strategies Project + 
Double degree” กลยุทธ์คือการ
ให้ นศ. สามชั้นปี เรียนร่วมกัน 
และการเรียนแบบระยะสั้นลงแต่ได้ 
ดับเบิ้ลดีกรี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. บริหารจัดการกลยุทธ์ เรื่องการ
ใช้ Media ให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. บริหารจัดการเรื่องกลยุทธ์ โดย
การให้ทํางาน Work Shop แบบ 
“Face to Face” ให้มีผลดีและมี
คุณภาพมากท่ีสุดเพราะ จะเกิด
สัมผัสความคิดของกันและกันของ
ศิลปิน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้
ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างเป็น
องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน พันธกิจ 
แบบ “Best Practice” ความเป็น 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision 
and Mission (ต่อ) 

8.ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบ
สากล International Vision 

and Mission 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

9. (ต่อ) เลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัต
ลักษณ์ของตน 

 

10. บริหารจัดการวิสัยทัศน์และ
พันธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่ 
สร้างความสัมพันธ์กับท่ัวโลกได้โดย
ไม่ปิดกั้นเฉพาะ เครือข่ายเดิมทาง
การศึกษา 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 9 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision 
and Mission สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 “Ecosystem Strategies’ in Vision and 
Mission” การบริหารมีวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากลในเรื่องของความคิดโดยใช้กลยุทธ์ิแบบ “องค์
รวม” คือการเช่ือมต่อกัน การเช่ือมโยงกัน พ่ึงพากัน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 
“Understanding Logic of International Affair Critical Structure of Art & Design: Strategy’s 
and Implement protocols.” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์โดยใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักการ
ตรรกะแบบทางการฑูต (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3. “Passive to Asian: Strategies’ 
out bond students: Co-Project share communication academic affairs network and 
give experience skill of activity, travel, Project design, Organize report feedback etc. 
Student can manage traveling activity with them self.” ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ โดยให้ นศ.สามารถเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเก็บประสบการณ์ โดยมีองค์กร สถาบันเป็นจุดที่พัก
และให้ข้อมูล (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 “Out of Framework & Design Framework” 
มีวิสัยทัศน์ที่ไม่อยู่ในกรอบ แต่สามารถสร้างพันธกิจของกรอบการทํางานที่ชัดเจนได้ในงานวิเทศ
สัมพันธ์แบบสากล (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 วิสัยทัศน์ในงานวิเทศสัมพันธ์คือเปิด
ใจที่จะยอมรับทุกอย่างและทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในเวลาที่จํากัด (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 “Strategies Project + Double degree” กลยุทธ์คือการให้ นศ. สามช้ันปี 
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เรียนร่วมกัน และการเรียนแบบระยะสั้นลงแต่ได้ ดับเบ้ิลดีกรี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 7 บริหารจัดการกลยุทธ์ เร่ืองการใช้ Media ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 8 บริหารจัดการเรื่องกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน Work Shop แบบ “Face to Face” 
ให้มีผลดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพราะ จะเกิดสัมผัสความคิดของกันและกันของศิลปิน (Mdn = 5, IR 
= 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพื่อสร้างเป็นองค์
ความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน พันธกิจ แบบ “Best Practice” ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัตลักษณ์
ของตน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10  บริหารจัดการวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการ
สร้างเครือข่ายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับทั่วโลกได้โดยไม่ปิดก้ันเฉพาะ เครือข่ายเดิมทางการศึกษา 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 

9.ด้านการบริหารจัดการ 
เชิงรุก 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. บริหารจัดการเพื่อให้โอกาส
สําหรับคนไทยเรื่องทุน
แลกเปลี่ยนระยะส้ัน แบบนับ
หน่วยกิต Credit Mobility 
โอกาส ในการเรียน สอน หรือ
ทําวิจัยในยุโรป” เช่น 
โครงการ ERASMUS+   

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. Establish Resource 
center KM for Network 
sociality of The LINK 
Campus: Bologna Process 
Support “จัดต้ังศูนย์
ทรัพยากรความรู้ ศูนย์ข้อมูล 
ทางสังคมเครือข่ายโดยการ
เชื่อมโยงวิทยาเขต  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. การบริหารจัดการเชิงรุก
เพ่ือพัฒนาองค์กร แบบ Marry 
Parker Follett: แนวความคิด 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก (ต่อ) 

9.ด้านการบริหารจัดการ 
เชิงรุก 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. (ต่อ) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Relations) ผู้นําควร
เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถใน
การคิดล่วงหน้า  
• ความสามารถในการ 
บูรณาการ 
• ความสามารถในการขจัด
ความขัดแย้ง 
• ความสามารถในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมในองค์กร 
• ความสามารถในการควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
• ความสามารถในการ
ประสานงาน   

  

4. “สนับสนุนการลงทุนทาง
การศึกษา” เพ่ือผลประโยชน์
ในระยะยาว 
The model framework of 
EU Credit Transfer: 
Mobility 1) Double Degree 
(3+2/4+1 yrs.) 
2) Sand wich Model 
Programmers & Join 
Degree 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. “การบริหารเชิงรุก ท่ีต้อง มี
การลงทุนเร่ืองการศึกษา การ
สรรหานักลงทุนเอกชนเพื่อ
สนับสนุน” และการบริหาร
จัดการโดยศึกษา 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก (ต่อ) 

9.ด้านการบริหารจัดการ 
เชิงรุก 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. (ต่อ) ตามแบบแผนของ 
Lisbon strategy and 
Europe 2020 Dynamic 
Knowledge. ซ่ึงเป็นแผนท่ี
สนับสนุระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
การบริหารเชิงรุกโดยอาศัย 
“สื่อ” สังคม Digital และ
สังคม High Performance 
โดยใช้นวัตกรรมและทักษะ
ของคนเป็นตัวขับเคลื่อน 

  

6. “ความสําคัญของ EU-
SHARE” “บริหารจัดการเชิง
รุก” โดย การบริหารจัดการ
เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
สถาบันไทยให้เข้าร่วมโครงการ 
EU-SHARE 2016 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. “บริหารจัดการ ด้าน
โครงสร้างการศึกษา โดยศึกษา
ตามวัตถุประสงคแ์บบ
กระบวนการโบโลญญ่า 
(Bologna Process)” เพ่ือ
นํามาปรับใช้เทคนิควิธีการ
สร้างความร่วมมือ ASEAN+, 
ASEAN+EU ในสถาบัน
เครือข่าย Net Work ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ีคือการสร้าง 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก (ต่อ) 

9.ด้านการบริหารจัดการ 
เชิงรุก 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. (ต่อ) พ้ืนท่ีทางการศึกษา
ร่วมกันภายใน10ปีเพ่ือเกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ของคน โดย
ผ่านการศึกษาท่ีได้รับ
ประโยชน์จากความร่วมมือกัน
ภายในสมาชิกEU & ประเทศท่ี
กําลังพัฒนา 

  

8. “Mobility Research 
young junior” การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการทํางาน
วิจัยร่วมกันแบบนานาชาติและ
มีการเก็บข้อมูลร่วมกันเน้นเชิง
ปฏิบัติการ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. CV/Cover Letter 
workshop ส่งเสริมให้มี
กิจกรรม การทําความเข้าใจ 
การสร้างประวัติแฟ้มผลงาน
แบบสากลท่ีมีคุณภาพให้กับ 
นศ. เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การนําเสนองานตลอดเวลา 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. “Lifelong learning & 
Cooperation” 
จัดกิจกรรมสัมมนาตลอดปีใน
เรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือ ให้ นศ.นําไปใช้เป็น
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
โครงการต่างๆ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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จากตารางที่ 10 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ 
ดังน้ี ข้อ 1 บริหารจัดการเพ่ือให้โอกาสสําหรับคนไทยเรื่องทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบนับหน่วยกิต 
Credit Mobility โอกาส ในการเรียน สอน หรือทําวิจัยในยุโรป” เช่น โครงการ ERASMUS+ 
(Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 Establish Resource center KM for Network sociality 
of The LINK Campus : Bologna Process Support “จัดต้ังศูนย์ทรัพยากรความรู้ ศูนย์ข้อมูล 
ทางสังคมเครือข่ายโดยการเช่ือมโยงวิทยาเขต (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 การบริหาร
จัดการเชิงรุกเพ่ือพัฒนาองค์กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Relations) ผู้นําควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดล่วงหน้า ความสามารถใน
การบูรณาการ ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง ความสามารถในการเชื่อมโยงกิจกรรมใน
องค์กร ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการประสานงาน (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 “สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา” เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาว 
The model framework of EU Credit Transfer: Mobility 1) Double Degree (3+2/4+1 yrs.) 
2) Sand wich Model Programmers & Join Degree (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 
“การบริหารเชิงรุก ที่ต้อง มีการลงทุนเรื่องการศึกษา การสรรหานักลงทุนเอกชนเพ่ือสนับสนุน” และ
การบริหารจัดการโดยศึกษาตามแบบแผนของ Lisbon strategy and Europe 2020 Dynamic 
Knowledge. ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนระดับอุดมศึกษา ดังน้ี การบริหารเชิงรุกโดยอาศัย “สื่อ” สังคม 
Digital และสังคม High Performance โดยใช้นวัตกรรมและทักษะของคนเป็นตัวขับเคลื่อน (Mdn 
= 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 “ความสําคัญของ EU-SHARE” “บริหารจัดการเชิงรุก” โดย 
การบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนสถาบันไทยให้เข้าร่วมโครงการ EU-SHARE 2016 (Mdn = 5, IR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 “บริหารจัดการ ด้านโครงสร้างการศึกษา โดยศึกษาตามวัตถุประสงค์แบบ
กระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process)” เพ่ือนํามาปรับใช้เทคนิควิธีการสร้างความร่วมมือ 
ASEAN+, ASEAN+EU ในสถาบันเครือข่าย Net Work ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือการสร้างพื้นที่ทาง
การศึกษาร่วมกันภายใน10ปีเพ่ือเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคน โดยผ่านการศึกษาที่ได้รับ
ประโยชน์จากความร่วมมือกันภายในสมาชิกEU & ประเทศที่กําลังพัฒนา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 8 “Mobility Research young junior” การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทํางาน
วิจัยร่วมกันแบบนานาชาติและมีการเก็บข้อมูลร่วมกันเน้นเชิงปฏิบัติการ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 9 CV/Cover Letter workshop ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การทําความเข้าใจ การสร้าง
ประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลท่ีมีคุณภาพให้กับ นศ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนองาน
ตลอดเวลา (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 “Lifelong learning & Cooperation” จัด
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กิจกรรมสัมมนาตลอดปีในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ ให้ นศ.นําไปใช้เป็นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์โครงการต่างๆ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ 

10.ด้านการบริหาร 
จัดการเชิงรับ 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ทําการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือนํามาใช้ทํา 
R&D เก็บฐานข้อมูลในระบบ
สําหรับ ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. บริหารจัดการเรื่องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง
การพูดการฟังการอ่านการ
เขียนของเจ้าหน้าท่ี โดยจัด
อบรม 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. บริหารจัดการเรื่องการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
กับ นศ. เป็นระยะ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. บริหารจัดการเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
การศึกษาต่อ ให้กับ นศ. เป็น
ระยะ โดยติดต่อผ่านสถานทูต
ต่างๆ เพ่ือ Up Date ข่าวสาร  

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. ส่งเสริมกิจกรรม 
นิทรรศการ ภาพถ่ายงาน
ศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ 
ตลอดท้ังปี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ (ต่อ) 

10.ด้านการบริหาร 
จัดการเชิงรับ 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. บริหารจัดการเรื่องท่ีพัก
ศิลปินต่างชาติ ท่ีเข้ามา
แลกเปลี่ยนในสถาบัน และ 
องค์กร ให้มีความปลอดภัย 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

7. ประสานงาน ช่วยเหลือเร่ือง
การต่อ VISA ให้กับ อาจารย์
ท่ีมาทํางานแลกเปลี่ยนในไทย
ให้มีความรวดเร็ว 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

8. บริการศิลปินเร่ืองการ
แปลภาษา การสื่อสาร เม่ือ
ต้องมีการนําเสนอผลงานของ
ศิลปินท้ังไทยและต่างชาติได้
เป็นอย่างดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

9. เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
และ พัฒนาองค์กร โดยรับ
ความฟังความคดิเห็นจากทุก
ฝ่ายและรวมถึงเจ้าหน้าท่ีใน
งานวิเทศสัมพันธ์ด้วย 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

10. บริหารจัดการให้คนใน
องค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มี
ความสุขในการทํางานเพื่อ
พัฒนาการทํางานไปใน
ทางบวกเนื่องจากเป็นงานท่ี
ช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน 
และ นศ. คณาจารย์ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 11 บริหารจัดการให้คนในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขในการทํางาน

เพ่ือพัฒนากาทํางานไปในทางบวกเน่ืองจากเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. 
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คณาจารย์ 5/5/0/0/ มากที่สุดสอดคล้องจากตารางท่ี 10 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ 
สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 ทําการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํามาใช้ทํา R & D 
เก็บฐานข้อมูลในระบบสําหรับ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 
2 บริหารจัดการเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนของเจ้าหน้าที่ 
โดยจัดอบรม (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 บริหารจัดการเร่ืองการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อกับ นศ. เป็นระยะ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 บริหารจัดการเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษาต่อ ให้กับ นศ. เป็นระยะ โดยติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ เพ่ือ Up 
Date ข่าวสาร (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงาน
ศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ตลอดทั้งปี (Mdn 
= 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 บริหารจัดการเร่ืองที่พักศิลปินต่างชาติ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนใน
สถาบัน และ องค์กร ให้มีความปลอดภัย (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 ประสานงาน 
ช่วยเหลือเรื่องการต่อ VISA ให้กับ อาจารย์ที่มาทํางานแลกเปลี่ยนในไทยให้มีความรวดเร็ว (Mdn = 
5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 บริการศิลปินเรื่องการแปลภาษา การสื่อสาร เมื่อต้องมีการ
นําเสนอผลงานของศิลปินทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 
9 เสนอแนะแนวทางแก้ไข และ พัฒนาองค์กร โดยรับความฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและรวมถึง
เจ้าหน้าที่ในงานวิเทศสัมพันธ์ด้วย (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo|  = 0) ข้อ 10 บริหารจัดการให้คน
ในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขในการทํางานเพ่ือพัฒนาการทํางานไปในทางบวกเนื่องจากเป็น
งานที่ช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. คณาจารย์ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร 

11.ด้านการจรรยาบรรณ 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีความซ่ือสัตย์ จริงใจใน
การบริหาร เนื่องจากงาน
วิเทศสัมพันธ์เป็นเร่ืองของ
การประสานงาน เจรจา ดั่ง
นักการทูต 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร (ต่อ) 

11.ด้านการจรรยาบรรณ 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ความเข้าใจในการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ใน
เรื่องการบริการคือ การ
แนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมาก
เกินไป ต้องใช้เทคนิคให้
ถูกต้อง 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. การบริหารในองค์กร 
สถาบัน ต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. การบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์ต้องเข้าใจในนโยบาย
ของสถาบันองคก์ร และทํา
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
อย่างดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

5. การบริหารต้องมีความเป็น
ธรรม เช่นการสนับสนุนทุน 
ต้องมีการตั้งกรรมการท่ี
เหมาะสมและคัดเลือกอย่าง
เหมาะสม เพ่ือ ความโปร่งใส
และยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 12 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ 
ดังนี้ ข้อ 1 มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการบริหาร เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์เป็นเรื่องของการ
ประสานงาน เจรจา ด่ังนักการฑูต (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 ความเข้าใจในการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องการบริการคือ การแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไป ต้องใช้เทคนิค
ให้ถูกต้อง (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3  การบริหารในองค์กร สถาบัน ต้องโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต้องเข้าใจใน
นโยบายของสถาบัน องค์กร และทําตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างดี (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 5 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมีการตั้งกรรมการที่
เหมาะสมและคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพ่ือ ความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ (Mdn = 
5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 

 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการคุณภาพการบริหารจัดการ 

12.ด้านคุณภาพ 
การบริหารจัดการ 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีการพัฒนาแบบเป็นระบบ 
ไม่หยุดนิ่ง ในเชิงคุณภาพ เช่นมี
การประสานงานกับสถาบัน
ต่างประเทศ และ สามารถ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ให้กับ นศ. ท้ังใน
โครงการใหญ่และย่อย ได้เป็น
ระยะ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

2. มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพ่ือ
สร้างความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการ โดยให้คณาจารย์
มีส่วนในการบริหารจัดการด้วย
จะดี 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

3. มีหลักการตามนโยบายของ
สถาบันและองคก์ร ปฏิบัติตาม
องค์กรของตน จะทําให้มีผลไป
ในทิศทางเดียวกัน 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

4. มีตรรกะสากล มีมาตรฐาน
ทางการสร้างหลกัการบริหาร มี
ผลการประเมินโครงการและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ตรวจสอบได้ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศิลปะ และการออกแบบ ด้านการคุณภาพการบริหารจัดการ (ต่อ) 

12.ด้านคุณภาพ 
การบริหารจัดการ 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน- 

ฐานนิยม  
Mo -Mdn  

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. “Quality of Academic 
Affair” 
มีการบริหารจัดการร่วมกับ
นานาชาติอย่างเหมาะสมท้ัง
ศาสตร์วิชาการและศาสตร์การ
ปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ 

5 5 0 0 มากท่ีสุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 13 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการคุณภาพการบริหารจัดการ สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ 
ดังน้ี ข้อ 1 มีการพัฒนาแบบเป็นระบบ ไม่หยุดน่ิง ในเชิงคุณภาพ เช่นมีการประสานงานกับสถาบัน
ต่างประเทศ และ สามารถแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ นศ. ทั้งในโครงการใหญ่
และย่อย ได้เป็นระยะ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพ่ือสร้าง
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ โดยให้คณาจารย์มีส่วนในการบริหารจัดการด้วยจะดี (Mdn = 5, 
IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 มีหลักการตามนโยบายของสถาบันและองค์กร ปฏิบัติตามองค์กรของ
ตน จะทําให้มีผลไปในทิศทางเดียวกัน (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 มีตรรกะสากล มี
มาตรฐานทางการสร้างหลักการบริหาร มีผลการประเมินโครงการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ตรวจสอบ
ได้ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 “Quality of Academic Affair” มีการบริหารจัดการ
ร่วมกับนานาชาติอย่างเหมาะสมท้ังศาสตร์วิชาการและศาสตร์การปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ (Mdn = 5, IR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้าเพ่ือนําเสนอแนวทางในอนาคตในการนําไปพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สถาบัน
ศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 19 ท่าน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured  Interview) EDFR รอบที่ 1 
และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  EDFR รอบที่ 2  

ในกรณีที่เห็นสอดคล้องกันของผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี2 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ายุติการวิจัยในรอบ 2 เพ่ือทําการอภิปรายผล โดย 
1) การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองและ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaire) ในรอบที่ 2 ผู้วิจัยส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ีโดยทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) เพ่ือทราบ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ
ในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 12 ด้าน 110 เรื่อง ได้แก่ 1) ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล มี 10 
เร่ือง 2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก มี 10 เรื่อง 3) ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายใน
และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มี 10 เรื่อง 4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 
มี 10 เร่ือง 5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA มี 10 เรื่อง 6) ด้านการสร้างประสบการณ์
และทักษะแบบสากล มี 10 เร่ือง 7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ มี 10 
เร่ือง 8) ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล มี 10 เรื่อง 9) ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก มี 10 เรื่อง 
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10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ มี 10 เรื่อง 11) ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร มี 5 เรื่อง และ 
12) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการมี 5 เรื่อง มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล ประกอบด้วย 10 เร่ือง ได้แก่ 1.1 บริหารจัดการสร้าง 
1.1.1 หลักสูตร (Curriculum) 1.1.2 โครงสร้างของรายวิชา (Course Syllabus) 1.1.3 แผนการ
สอน (Lesson Plan) โดยเขียนเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก                     
1.2 บริหารจัดการให้มีการลงทุนทางการศึกษา มีการลงทุนจากนักศึกษานานาชาติทําให้เป็นสังคม
ลักษณะ “Business School Global”เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณค่าของ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สําคัญที่สุด 1.3 ส่งเสริมในเรื่องของสื่อการสอน และการนําเสนอเน้ือหาของการสอน “Medium of 
Instruction and Content Presentation” ต้องมีทักษะภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ 1.4 “ส่งเสริม
เรื่องการฝึกงาน” บรรจุโครงการต่างๆ ในเนื้อหาการสอน โดยมีการฝึกงานแลกเปล่ียนกับต่างชาติ
เป็นประโยชน์กับ นศ.ได้มี “ประสบการณ์” 1.5 บริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาที่มีหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1.6 การสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาโครงสร้างแบบ “Identity Global Perspective ใน Curriculum” โดยแบ่งเป็น 
1.6.1 Mindset (ความคิด) 1.6.2 Core Course (หลักสูตรแกนกลาง) 1.6.3 Personal Development 
(การพัฒนาส่วนบุคคล) และ Electives International Participation (วิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบ
สากล นานาชาติ) 1.7 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์ความรู้แบบเคลื่อนไหว “Dynamic Curriculums 
International” คือ มีการบูรณาการของรายวิชา1-3 รายวิชาเข้าด้วยกันและร่วมกับหลักสูตร
ต่างประเทศ 1.8 การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบสากล คือการสร้างหลักสูตรให้เปิดกว้างและพัฒนา
ให้สําเร็จในหลักสูตร ทุกสาขาอาชีพ 1.9 การสร้างหลักสูตรแบบสากลน้ัน เรามีความจําเป็นต้อง
เข้าใจและเห็นภาพที่แท้จริงของตัวตนของเราก่อนเป็นอันดับแรก “Significance of Art & Design 
Personal is also in Attitude and Perception, Identity of Individual” ทําให้เกิด “ภาพลักษณ์” 
ได้เป็นอย่างดี 1.10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือกโดยมีแนวความคิดเ ร่ือง 
“Exchange-Activity-Exhibition” ทําให้สื่อสารกันได้ดีขึ้น 

2. ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) 
ประกอบ 10 เรื่องได้แก่ 2.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ “Connection Participation’s” งานศิลปะ
และการออกแบบเพ่ือให้เปิดโลกทัศน์ “Worldview” การยอมรับผู้คนแบบสากล 2.2 เรียนรู้เรื่องโซ
เซียลเน็ตเวิร์กกับการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
งานศิลปะและการออกแบบ 2.3 ส่งเสริม “Application Social Mobile” ของโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือ
พัฒนางาน “International Relations of Art & Design” 2.4 รวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรของ
ศิลปะและการออกแบบเพ่ือธุรกิจทางการศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาในอนาคตทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานโซเซียลเน็ตเวิร์กแบบ “Mobile Network Application 
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Advertise MODEL” ให้ 2.5.1 เข้าถึงง่าย 2.5.2 อ่านเข้าใจง่าย มีการแทรกการสื่อสารด้วยภาษา
ทางศิลปะและงานออกแบบ 2.5.3 มีงานศิลปะและการออกควบคู่กับคําอธิบายเสมอเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการศึกษาแบบสากล 2.6 สนับสนุนการสร้าง Web site/Page ทาง                      
โซเซียลเน็ตเวิร์ก เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบันศิลปะและงานออกแบบ “Area of the 
Knowledge worldview for share and change” 2.7 ส่งเสริมประสบการณ์ การแชร์ การ
แลกเปล่ียนผลงานทางโซเซียเน็ตเวิร์ก การวิจารณ์ผลงานของ นศ. โดยใช้ภาษาสากล ภาษาอังกฤษ 
ผ่านทาง Social Network 2.8 ในการบริหารจัดการการทํางานผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กในเรื่อง
ต่างๆ ต้องมีการเคลื่อนไหว Movement การ Update ตลอดเวลาทุกวัน 2.9 สนับสนุนช่องทางการ
สมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ นศ. สามารถเรียนทางออนไลท์ โดย
ประหยัดเวลาประหยัดเงิน ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 2.10 บริหารจัดการสร้างและประสานงาน
กับทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก กูเก้ิลหรือคราวเพ่ือสร้างพ้ืนที่การสะสม งานให้กับ นศ. หรือศิลปิน 

3. ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  Environment, 
Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 3.1 จัด
สถานที่เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ เช่น โรงอาหาร 
อาหารนานาชาติ ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมุด ความสะดวกสบายต่างๆ ที่จําเป็น เช่น หอพัก 
และการดูแลเอาใจใส่เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ 3.2 สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus เพ่ือรองรับ นศ. ต่างชาติ 
และส่งเสริมให้มีชีวิต Lifestyle ในวิทยาเขตใหม่ Campus life ให้สอดคล้องกับชนชาติของนักศึกษา 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก Facility ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นศ. ต่างชาติ 3.3สนับสนุน ใน
การจัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนที่สําหรับงานแสดงศิลปะเพ่ือเป็น
กิจกรรมกลางสําหรับสร้างความสัมพันธ์นานาชาติ หรือการแลกเปลี่ยน 3.4 “Festival cultural art 
and design bringing tradition with the future”การสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างเสริม
ประสบการณ์ในพ้ืนที่ ให้มีเทศกาลศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและประเพณี 3.5 ส่งเสริมกิจกรรม
สันทนาการ Event Organize หนัง Cinema and Film Festival และดนตรี Jass Music of the 
Art / Contemporary Art เกี่ยวกับศิลปะและการแสดง 3.6 จัดให้มีห้องรับรองแขกทางการทูต
“Diplomatic Reception Room” เน้นการออกแบบเพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดี 3.7 ส่งเสริม 
สนับสนุน และศึกษาวิจัย “พ้ืนที่”โดยรอบสถาบัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้พ้ืนถิ่น ในพ้ืนที่น้ันๆ เป็นการ
ยกระดับ งานสร้างสรรค์ 3.8 สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” ความทันสมัยในการใช้วัสดุ
ตกแต่งอาคารทําให้มีความย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบสากล International Style 3.9 สร้าง
สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ฝึกงาน Work Shop นานาชาติ เพ่ือการฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน ระหว่าง
คณาจารย์และ นศ. นานาชาติพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น สําหรับการสร้างผลงานศิลปะ
และงานออกแบบ ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ 3.10 สร้างพ้ืนที่อาคารเรียน ให้มีความ
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หลากหลายแบบนานาชาติ เช่น อาเซียน Asian Area แต่ยังคงมีความเป็นตนเองในด้านศิลปะและ
งานออกแบบตกแต่งแบบไทย  

4. ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization 
Party) ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 4.1“การนําเสนอผลงาน” ดังน้ี การเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบองค์กรระหว่างประเทศ มีความพร้อมในการนําเสนองานแบบนานาชาติ 
International Presentation ควรพร้อมสามารถนําเสนอได้ทันที ทุ่มเท มั่นใจและมีความเข้าใจ                      
ก็จะเกิดความร่วมมือได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอาเซียน Cooperatives Asian 4.2 “การดูแล” ดังน้ี 
สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้ายแบบสากลเพ่ือสร้างความประทับใจกับโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การดูแลอย่างดี ตามท่ีได้มีการตกลงร่วมกัน 4.3 “การยกระดับ
ความสัมพันธ์” ดังนี้ มีการให้เกียรติโดยใช้วิธีการแบบการฑูต มีการเพิ่มบทบาทการทํางานของ
องค์กร โดยการเชิญสถาบันมาทําความรู้จักแบบ Open House Protocols Techniques แบบ
มาตรฐานสากล เตรียมการดังนี้ 4.3.1 “มีการให้เกียรติ” การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 4.3.2 “มีการเคารพ” โดยใช้ลักษณะแบบการทูต 4.3.3 “มีข้อมูล” 
ที่พร้อมสมบูรณ์แบบขององค์กรสากล เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ลักษณะวิธีการ พิธีการ 4.4 “การสร้าง
ภาพลักษณะขององค์กร” ดังนี้ สื่อสารองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ของสถาบันให้ชัดเจนและเคลียร์ ให้
เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ “คน ยอมรับ ใน มาตรฐานสากล” 4.5 “บริหารองค์กรและจัด
ระเบียบความร่วมมือ”ดังน้ีอํานวยความสะดวกในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมือ
อาชีพศิลปะและการออกแบบทางวัฒนธรรมภาคการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป 
ฯลฯ 4.6 บริหารจัดการองค์กรในเรื่อง “ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง ดนตรี
และการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค เช่นการผสานเสียงดนตรีไทยท่ีมีความไพเราะ 
หรือ เสียงดนตรีสากล เข้าในพ้ืนที่ องค์กร อาคารเรียน เกิดความร่ืนรม เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิมต้อนรับ พนักงานมีสไตล์การแต่งตัวตามแนวคิดองค์กร 4.7 “การ
ประชาสัมพันธ์” ดังนี้ บริหารจัดการในองค์กร จัดระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ใน
รูปแบบต่างๆ ให้เห็นความสําคัญของงานด้านศิลปะและการออกแบบ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 
และการจัดการให้มีการฝึกอบรมในอาเซียน 4.8 ใช้หลักการ ให้และรับ GIVE & TAKE ในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบันนานาชาติ 4.9 “การแลกเปลี่ยน” ดังนี้ บริหารจัดการแบบ
องค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ที่สําคัญกับองค์กร และ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและระดับประเทศ 4.10 ให้ความสําคัญกับ “การจัดการประชุม
ระดับนานาชาติ” บริหารจัดการให้มีการจัดประชุมประจําปีของสมาชิกสถาบัน องค์กรน้ัน ที่ต้องการ
สร้างความร่วมมือ 
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5. ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 5.1 “การ
จัดทํา MOU เพ่ือให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวกในการทํางานเพ่ือองค์กร” ดังน้ี ส่งเสริมการจัดการ 
MOU เพ่ือประโยชน์ในการให้ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ นักวิชาการ เดินทางไปมาหากันได้ โดยผ่าน
ข้อตกลง “ความเข้าใจ” ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง MOU 
(Memorandums of Understanding) เพราะมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารในการเดินทางอย่างเป็น
ทางการ 5.2 “บริหารจัดการวิเคราะห์ MOU เพ่ือสร้าง Feasibility Study สําหรับพัฒนาองค์กรย่อย
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเฉพาะทางมากขึ้น” 5.3 “บริหารจัดการ MOU เพ่ือประโยชน์โดยตรงทั้ง
ทางวิชาการและปฏิบัติ กับ นักศึกษา” 5.4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง MOA (Memorandum of 
Agreement) มีเรื่องข้อกฎหมาย หลักปฏิบัติ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข สัญญา                     
ที่ชัดเจน 5.5 “เร่ืองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากัน” สนับสนุนเฉพาะ MOU ที่มีการ Active จะเป็น
ผลทางบวก กับองค์กร ควรมุ่งประเด็นไปที่ Condition หรือเงื่อนไขที่ฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามได้
ประโยชน์ร่วมกัน “เป็นหลัก” 5.6 “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” ดังน้ี พัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องร่างเอกสาร 
Expert Skill essentials of writing ต้องมีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่องศิลปะและงานออกแบบ 
หรือ มีความเข้าใจ ที่จะเรียนรู้ Open mind กับงานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี วัฒนธรรม
ตลอดเวลา 5.7 “วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังน้ี MOU MOA เป็นสัญญา
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ในการทํางานบริหารวิเทศสัมพันธ์ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ความยุติธรรม เป็นเร่ือง
การต่อรองความพึงพอใจร่วมกัน ไม่จําเป็นต้องได้ประโยชน์มากไปหรือน้อย จนเกินไป ผู้บริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ ต้องวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เพ่ือองค์กรได้อย่างดี 5.8 “บริหารจัดการความ
ต่อเน่ืองของเอกสาร” ดังน้ี บริหารจัดการ MOU& MOA ให้มีความสําคัญระดับดีและมีผลดี สัมฤทธ์ิ
ไปในทิศ มีการทํางานร่วมกันโดยแท้จริง 5.9 “การบริหารจัดการเร่ืองเวลาให้รวดเร็ว ในการตกลงทํา
สัญญาร่วมกันตามเงื่อนไขที่เหมาะสม” เมื่อฝ่ายเราต้องเดินทางไปทําการตกลงที่ต่างประเทศ                     
5.10 “การบริหารจัดการสร้าง MOU ของเครือข่ายในอาเซียน” เพ่ือร่วมกันสร้างประสบการณ์และ
พัฒนาเป็น Resource Center เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไปในอนาคต 

6. ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล International Experience and Skill 
ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 6.1 ควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ สิ่งรอบตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่
วิตก สามารถเรียนรู้ และพัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์ในตัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี “Open 
Mind” 6.2 “Exchange-Share-Support-Exhibition” การแลกเปลี่ยน การให้ การสร้างเสริม
ประสบการณ์ร่วมกัน การสนับสนุน และการสร้างผลงานแสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่                      
6.3 “Give and Take” การสร้างมิตรภาพ เริ่มต้นจากการให้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน หรือของมีค่า                     
แต่เป็นของที่มีความหมาย 6.4 “Integrated Skill Cross disciplines concept of Asian Art & 
Design” ในเชิงวิชาการ เรียนออกแบบขั้นสูง การที่สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านทักษะของ
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ศาสตร์วิชาการ เป็นเร่ืองที่สําคัญมากในวิชา Integrated Cross disciplines ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็น
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี 6.5 “Understanding” สิ่งแรกที่สําคัญมากคือเรื่องความเข้าใจ 
เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง ว่ามีข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ซึ่งความเข้าใจในตนเอง 
สามารถ แลกเปลี่ยน” เรียนรู้” ได้อย่างมีทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ ประหยัด “เวลา” ทําให้เกิด
ประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในทิศทางบวก 6.6 “Perspective view-Worldview not Comfort 
Zone” บริหารจัดการให้มีกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะศิลปะและการออกแบบมี
มุมมอง ทัศนคติ เปิดโลกทัศน์ มีมุมมองมนทางบวก ไม่ปิดก้ันตนเอง 6.7 “Platform International 
for Academic share & Change Idea conceptual of Art&Design” ในทางวิชาการ ควรสร้าง
ตารางในแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการและทางปฏิบัติใน
งานศิลปะและการออกแบบ 6.8 “Ecosystem System Strategies: Understanding of lifestyle 
Identity” บริหารจัดการโดยใช้ระบบวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันแบบธรรมชาติ                     
6.9 “Use and significance of Technology Application: More Experience in Social Network” 
ให้ความสําคัญกับสื่อและเทคโนโลยี แอฟพลิเคช่ัน การสร้างแอพเพ่ือรอรับการประชาสัมพันธ์และ
เรื่องอ่ืนๆ ในองค์กรและขยายไปสู่การประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย 6.10 “Communicate and 
Experience of skill International Language through by Art & Design, Cultural, Music, 
Participates etc.” บริหารจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารและประสบการณ์ของทักษะภาษา 
ต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ, วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มีส่วนร่วม ฯลฯ " 

7. ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ Feasibility Study for builds 
Man-Hours & Man-Power ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 7.1 “Feasibility Study for built up 
Team” ทําการวิเคราะห์เพ่ือสร้างรายงานความเป็นไปได้ในการสร้างทีมงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มี
ความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ 7.2 “Team Work” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีม เป็นการ
ทํางานร่วมกัน 7.3 “Give more experience by seminars and Training absorb Art&Design, 
Cultural, Music, Participation, and Platform International etc.” “การอบรม” การอบรม
เป็นระยะทําให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทักษะได้เป็นอย่างดีมาก 7.4 ”Excellence Skill, Academic 
Module Understanding & Process Research of Art & Design” as follow: บริหารองค์กรให้
มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชากรที่ดีมาก ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความ
เข้าใจในภาษาของศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและวัฒนธรรมด้วย พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลา 
7.5 “Intelligent Discussions” บริหารจัดการให้องค์กรมีทักษะด้านการสนทนา การเจรจาต่อรอง 
และมีการตัดสินใจที่ดี มั่นคง น่าเช่ือถือ 7.6 “KM, KPI Feedback basic understanding” การ
บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ช่วยสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งเรื่อง KM และ KPI 7.7 “Be 
positive aggressive” บริหารจัดการให้เรียนรู้คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน ซึ่งเป็นการทํางาน
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เชิงรุกในทางบวกของการทํางานวิเทศสัมพันธ์ 7.8 “Everyone can done” บริหารจัดการให้มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้เรียนรู้และยอมรับการ “การช่วยกัน” ในการทํางานวิเทศสัมพันธ์
ของระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย เมื่อมีการช่วยกันและเป็นหน้าที่ของทุกคน ก็จะเกิดประโยชน์
สูงสุด 7.9 ผู้บริหาร เลขา มีความแม่นยําเร่ืองเอกสารการโต้ตอบสูง มีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่มี
ผลเก่ียวข้องสูง 7.10 บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจระบบ“International Service Center” 
การจัดทํา VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้มาเย่ียมเยือนและการดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว มีมาตรฐาน Up Date ข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นระยะ มีCall-Center จัดการดูแล  

8. ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision and Mission ประกอบด้วย 
10 เรื่อง ได้แก่ 8.1“Ecosystem Strategies’ in Vision and Mission” การบริหารมีวิสัยทัศน์และ
พันธกิจแบบสากลในเรื่องของความคิดโดยใช้กลยุทธิ์แบบ “องค์รวม” คือการเชื่อมต่อกัน การ
เช่ือมโยงกัน พ่ึงพากัน 8.2“Understanding Logic of International Affair Critical Structure of 
Art&Design: Strategy’s and Implement protocols.” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์โดยใช้
วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักการตรรกะแบบทางการฑูต 8.3“Passive to Asian: Strategies’ out 
bond students: Co-Project share communication academic affairs network and give 
experience skill of activity, travel, Project design, Organize report feedback etc. 
Student can manage traveling activity with them self.”ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ โดยให้ นศ.สามารถเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเก็บประสบการณ์ โดยมีองค์กร สถาบันเป็นจุดที่พัก
และให้ข้อมูล 8.4 “Out of Framework & Design Framework” มีวิสัยทัศน์ที่ไม่อยู่ในกรอบ แต่
สามารถสร้างพันธกิจของกรอบการทํางานที่ชัดเจนได้ในงานวิเทศสัมพันธ์แบบสากล 8.5 วิสัยทัศน์ใน
งานวิเทศสัมพันธ์คือเปิดใจที่จะยอมรับทุกอย่างและทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในเวลาที่
จํากัด 8.6 “Strategies Project + Double degree”กลยุทธ์คือการให้ นศ. สามช้ันปี เรียนร่วมกัน 
และการเรียนแบบระยะสั้นลงแต่ได้ ดับเบ้ิลดีกรี 8.7 บริหารจัดการกลยุทธ์ เรื่องการใช้ Media ให้
เกิดประโยชน์สูงที่สุด 8.8 บริหารจัดการเร่ืองกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน Work Shop แบบ “Face 
to Face” ให้มีผลดีและมีคุณภาพมากท่ีสุดเพราะ จะเกิดสัมผัสความคิดของกันและกันของศิลปิน 
8.9 “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน พันธกิจ 
แบบ “Best Practice” ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัตลักษณ์ของตน 8.10 บริหารจัดการ
วิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับทั่วโลกได้โดยไม่ปิดกั้นเฉพาะ 
เครือข่ายเดิมทางการศึกษา 

9. ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วย 11 เรื่อง ได้แก่ 9.1 บริหารจัดการเพ่ือให้
โอกาสสําหรับคนไทยเรื่องทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบนับหน่วยกิต Credit Mobility โอกาส ในการ
เรียน สอน หรือทําวิจัยในยุโรป” เช่น โครงการ ERASMUS+ 9.2 Establish Resource center KM 
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for Network sociality of The LINK Campus: Bologna Process Support “จัดต้ังศูนย์ทรัพยากร
ความรู้ ศูนย์ข้อมูล ทางสังคมเครือข่ายโดยการเช่ือมโยงวิทยาเขต 9.3 การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาองค์กร แบบMarry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 
ผู้นําควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดล่วงหน้า 9.3.1 ความสามารถในการบูรณาการ                     
9.3.2 ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 9.3.3 ความสามารถในการเช่ือมโยงกิจกรรมในองค์กร 
9.3.4 ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 9.3.5 ความสามารถในการประสานงาน                     
9.4“สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา” เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาว The model framework of 
EU Credit Transfer: Mobility 9.4.1 Double Degree (3+2/4+1 yrs.) 9.4.2 Sand wich 
Model Programmers & Join Degree 9.5 “การบริหารเชิงรุก ที่ต้องมีการลงทุนเร่ืองการศึกษา 
การสรรหานักลงทุนเอกชนเพื่อสนับสนุน” และการบริหารจัดการโดยศึกษาตามแบบแผนของ 
Lisbon strategy and Europe 2020 Dynamic Knowledge. ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนระดับ 
อุดมศึกษา ดังน้ี การบริหารเชิงรุกโดยอาศัย “สื่อ” สังคม Digital และสังคม High Performance 
โดยใช้นวัตกรรมและทักษะของคนเป็นตัวขับเคลื่อน 9.6“ความสําคัญของ EU-SHARE” “บริหาร
จัดการเชิงรุก” โดย การบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนสถาบันไทยให้เข้าร่วมโครงการ EU-SHARE 
2016 9.7“บริหารจัดการ ด้านโครงสร้างการศึกษา โดยศึกษาตามวัตถุประสงค์แบบกระบวนการ
โบโลญญ่า (Bologna Process)”เพื่อนํามาปรับใช้เทคนิควิธีการสร้างความร่วมมือ ASEAN+, 
ASEAN+EU ในสถาบันเครือข่าย Net Work ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ีคือการสร้างพ้ืนที่ทางการศึกษาร่วมกัน
ภายใน10ปีเพ่ือเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคน โดยผ่านการศึกษาที่ได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือกันภายในสมาชิก EU & ประเทศที่กําลังพัฒนา 9.8 “Mobility Research young junior”
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยร่วมกันแบบนานาชาติและมีการเก็บข้อมูลร่วมกันเน้น
เชิงปฏิบัติการ 9.9 CV/Cover Letter workshop ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การทําความเข้าใจ การสร้าง
ประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลที่มีคุณภาพให้กับ นศ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนองาน
ตลอดเวลา 9.10 “Lifelong learning & Cooperation” จัดกิจกรรมสัมมนาตลอดปีในเรื่องของ
การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ ให้ นศ.นําไปใช้เป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ 

10. ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 10.1 ทําการจัดเก็บเอการ
จัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํามาใช้ทํา R & D 
เก็บฐานข้อมูลในระบบสําหรับ ตรวจสอบ ประเมินกการจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือ
กับต่างประเทศารจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศผลงาน 10.2 บริหาร
จัดการเร่ืองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนของเจ้าหน้าที่ โดยจัด
อบรม 10.3 บริหารจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับ นศ. เป็นระยะ 10.4 บริหาร
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จัดการเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษาต่อ ให้กับ นศ. เป็นระยะ โดยติดต่อผ่านสถานทูต
ต่างๆ เพ่ือ Up Date ข่าวสาร 10.5 ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงานศิลปะ โดยร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ตลอดทั้งปี 10.6 บริหารจัดการเร่ืองที่
พักศิลปินต่างชาติ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนในสถาบัน และ องค์กร ให้มีความปลอดภัย 10.7 ประสานงาน 
ช่วยเหลือเรื่องการต่อ VISA ให้กับ อาจารย์ที่มาทํางานแลกเปลี่ยนในไทยให้มีความรวดเร็ว                     
10.8 บริการศิลปินเร่ืองการแปลภาษา การส่ือสาร เมื่อต้องมีการนําเสนอผลงานของศิลปินทั้งไทย
และต่างชาติได้เป็นอย่างดี 10.9 เสนอแนะแนวทางแก้ไข และ พัฒนาองค์กร โดยรับความฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและรวมถึงเจ้าหน้าที่ในงานวิเทศสัมพันธ์ด้วย 10.10 บริหารจัดการให้คนในองค์กร
งานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขในการทํางานเพ่ือพัฒนาการทํางานไปในทางบวกเน่ืองจากเป็นงานท่ีช่วย
สนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. คณาจารย์ 

11. ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 11.1 มีความซื่อสัตย์ 
จริงใจในการบริหาร เน่ืองจากงานวิเทศสัมพันธ์เป็นเรื่องของการประสานงาน เจรจา ด่ังนักการทูต 
11.2 ความเข้าใจในการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องการบริการคือ การแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจน
มากเกินไป ต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้อง 11.3 การบริหารในองค์กร สถาบัน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
11.4 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต้องเข้าใจในนโยบายของสถาบัน องค์กร และทําตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ อย่างดี 11.5 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมีการต้ังกรรมการที่
เหมาะสมและคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพ่ือ ความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้  

12. ด้านการคุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 12.1 มีการพัฒนาแบบ
เป็นระบบ ไม่หยุดน่ิง ในเชิงคุณภาพ เช่นมีการประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ และ สามารถ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ นศ. ทั้งในโครงการใหญ่และย่อย ได้เป็นระยะ                     
12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ โดยให้คณาจารย์มีส่วนใน
การบริหารจัดการด้วยจะดี 12.3 มีหลักการตามนโยบายของสถาบันและองค์กร ปฏิบัติตามองค์กร
ของตน จะทําให้มีผลไปในทิศทางเดียวกัน 12.4 มีตรรกะสากล มีมาตรฐานทางการสร้างหลักการ
บริหาร มีผลการประเมินโครงการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ตรวจสอบได้ 12.5 “Quality of 
Academic Affair” มีการบริหารจัดการร่วมกับนานาชาติอย่างเหมาะสมทั้งศาสตร์วิชาการและ
ศาสตร์การปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการออกแบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของ
สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ามี 12 ด้าน 110 แนวปฏิบัติ ดังน้ี   

1. ด้านการจัดการหลักสูตรแบบสากล ประกอบด้วย 10 เร่ือง ได้แก่ 1.1 บริหารจัดการสร้าง 
1.1.1 หลักสูตร (Curriculum) 1.1.2 โครงสร้างของรายวิชา (Course Syllabus) 1.1.3 แผนการ
สอน (Lesson Plan) โดยเขียนเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก 
เป็นไปตามตามหลักการนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ วิสัยทัศน์การบริหาร การ
ร่วมสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (World Class University)                  
1.2 บริหารจัดการให้มีการลงทุนทางการศึกษา มีการลงทุนจากนักศึกษานานาชาติทําให้เป็นสังคม
ลักษณะ “Business School Global”เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณค่าของ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดตามแบบแผนปัจจุบันของการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศไทย ผลักดันให้รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน จัดการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ความสามารถอีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการมีงาน
ทําและตลาดแรงงานในอนาคตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานเศรษฐกิจ (Changing Economic 
Structure) การเติบโตของภาคบริการภาคอุตสาหกรรม (Knowledge Economy Index) ความ
ต้องการแรงงานโลกาภิวัตน์ (Globalization) 1.3 ส่งเสริมในเรื่องของสื่อการสอน และการนําเสนอ
เนื้อหาของการสอน “Medium of Instruction and Content Presentation” ต้องมีทักษะ
ภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับสรุปหลักการบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศ
สัมพันธ์เชิงรุกในประเทศไทยเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ มีการวาง
นโยบายเพ่ือพัฒนาองค์กรส่วนบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมความร่วม
มือระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมงานด้านการเรียนการสอน การ
นําเสนอเน้ือหาการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท-เอกบางสาขาตลอดจนการฝึกอบรม สัมมนาและเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น
ให ้แก ่ นักศึกษาและผู ้สนใจชาวต ่างประเทศ  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่ความเป ็นสากล 
(Internationalization) จําเป็นต้องขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนา นักศึกษาและด้านวิเทศสัมพันธ์
ควบคู่กันไปตามกรอบการพัฒนาแต่ละด้านกองวิเทศสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินงานด้านต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย       
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1.4“ส่งเสริมเรื่องการฝึกงาน” บรรจุโครงการต่างๆ ในเนื้อหาการสอน โดยมีการฝึกงาน แลกเปลี่ยน
กับต่างชาติเป็นประโยชน์กับ นศ. ได้มี “ประสบการณ์” สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้านมาตรฐาน
การศึกษารวมจาก Bologna Accord, การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดย
มาตรการแลกเปลี่ยน Mobility, การส่งเสริมการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological 
Change) โลกสารสนเทศ (Informatization) และการส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 1.5 บริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาที่มีหลักสูตร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการใช้ศักยภาพของบุคลากรชาวต่างประเทศ 
องค์กรระหว่างประเทศ และผู้เช่ียวชาญท่ีประจําอยู่ ณ มหาวิทยาลัย และวิทยาเขต เพ่ือสร้างผลงาน
ทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม กลยุทธ์และวิธีการท่ีกล่าวมาน้ีเสมือนการปรับ 
(Reset) ระบบดังเช่นคํากล่าวของ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 1.6 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้าง
แบบ “Identity Global Perspective ใน Curriculum” โดยแบ่งเป็น 1.6.1 Mindset (ความคิด) 
1.6.2 Core Course (หลักสูตรแกนกลาง) 1.6.3 Personal Development (การพัฒนาส่วนบุคคล) 
และ Electives International Participation (วิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบสากล นานาชาติ) 
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติแบบURNET เป็นการปรับในการพยายามทําหลักสูตรวิธีการสอนใหม่
และ สกว. ทําโปรแกรมที่ทํา Area Bases Research ที่เรียกว่า ABC: Network/ boundary เกิด
จากความร่วมมือมากกว่า ระดับการทํางานของ1มหาวิทยาลัยเพ่ือเกิด Network การดึงดูดความรู้
ข้าม Institution bound ต้องมีการจัดการเพ่ิมเพ่ือทํา Knowledge Net Work หรือ University 
Net Work สําหรับงาน Area Based 1.7 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์ความรู้แบบเคลื่อนไหว 
“Dynamic Curriculums International” คือ มีการบูรณาการของรายวิชา1-3 รายวิชาเข้าด้วยกัน
และร่วมกับหลักสูตรต่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติURNET เป็นการปรับในการพยายามทํา
หลักสูตรวิธีการสอนใหม่และ สกว. ทําโปรแกรมที่ทํา Area Bases Research ที่เรียกว่า ABC: 
Network/boundary เกิดจากความร่วมมือมากกว่า ระดับการทํางานของ1มหาวิทยาลัยเพื่อเกิด 
Network การดึงดูดความรู้ข้าม Institution bound ต้องมีการจัดการเพ่ิมเพ่ือทํา Knowledge Net 
Work หรือ University Net Work สําหรับงาน Area Based 1.8 การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบ
สากล คือการสร้างหลักสูตรให้เปิดกว้างและพัฒนาให้สําเร็จในหลักสูตร ทุกสาขาอาชีพ แบบการ
สร้างโปรแกรมเพื่อปรับหลักสูตร (Module) ในมหาวิทยาลัยให้ลิงค์กับโลกข้างนอกสอดคล้องกับ
แนวทางสนับสนุนให้มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (Module) เพิ่มขึ้นสําหรับนิสิตคนไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการงานการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกใน
ประเทศไทย ด้านหลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการเพิ่มบทบาทเชิงรุก
ในสังคมระหว่างประเทศเป็นผู้นําในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นศูนย์กลางและจุดเช่ือมใน
เอเชียในด้านต่างๆ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาครัฐบาล
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จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based and 
Learning Society) ที่ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง สร้าง
งานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างรู้เท่าทันอันจะนําไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายข้างต้น 1.9 การสร้างหลักสูตรแบบ
สากลน้ัน เรามีความจําเป็นต้องเข้าใจและเห็นภาพที่แท้จริงของตัวตนของเราก่อนเป็นอันดับแรก 
“Significance of Art & Design Personal is also in Attitude and Perception, Identity of 
Individual” ทําให้เกิด “ภาพลักษณ์” ได้เป็นอย่างดี 1.10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวิชา
เลือกโดยมีแนวความคิดเรื่อง “Exchange-Activity-Exhibition” ทําให้สื่อสารกันได้ดีขึ้นสอดคล้อง
กับ การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ วิชาการบริหารจัดการนโยบายของโครงการ Newton-
Fund ที่ดําเนินงานโดยหน่วยงาน British Council ประเทศไทย ในเรื่องของ The Pillars คน 
งานวิจัย การแปลค่าความหมาย การอภิปรายผล คือการแลกเปลี่ยน การสร้างกิจกรรม และงาน
แสดงเชิงแสดงผล การอภิปรายผลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการม Work Shop แบบ
ร่วมสมัยสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนักศึกษาศิลปะและการ
ออกแบบประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากย่ิงข้ึน และหรือประเทศอ่ืนๆ ผ่านโครงงาน 
นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ด้านโครงงาน และการวิจัยศิลปะและงาน
ออกแบบที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางมาก
ย่ิงขึ้น (British Council) 

2. ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) 
ประกอบ 10 เรื่อง ได้แก่ 2.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ “Connection Participation’s” งาน
ศิลปะและการออกแบบเพื่อให้เปิดโลกทัศน์ “Worldview” การยอมรับผู้คนแบบสากล สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ แบบนโยบายการจัดการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
EURAXESS ในเรื่องที่ว่าด้วยการให้ข้อมูล Information and Assistance จากหลากหลายวิชาการ
เพ่ือเป็นข้อมูลกลางที่มีความน่าเช่ือถือ ทันสมัย น่าสนใจในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และมีเรื่อง
ของ การประชาสัมพันธ์เร่ืองต่างๆ ที่มีการปรับปรุง Customized update ข้อมูลที่ทันสมัยดังกล่าว
เรียกได้ว่า ความสากลทางงานการประชาสัมพันธ์ อิกทั้งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายของ DAAD ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานภายใต้การจัดการของสถานฑูตเยอรมัน และมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเชิง
วิชาการกับประเทศไทย การทํางานของโครงการเน้นเรื่องการให้ข้อมูล การแบ่งความสําคัญของ
ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ นศ. ได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านประสบการณ์ Supporting student 
Research and Artist in both directions และสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศ จากเอกสาร
การสรุปการประชุม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศในปี 2559 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(ประเทศไทย) ส่วนงานต่างประเทศ นโยบาย “การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย
ระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564)” ในเรื่องของการปรับตัวของไทย
เพ่ือสร้างสังคมเปิดและสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องการสร้างพันธมิตรกับภายนอก ภายใต้การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดโลกทัศน์ (Worldview) 2.2 เรียนรู้เรื่องโซเซียลเน็ตเวิร์กกับการบริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ 
สอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศ จากเอกสารการสรุปการประชุม ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ BICS | Bureau of International Cooperation 
Strategy, Office of the Academic Affair และการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
ในปี 2559 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) ส่วนงานต่างประเทศ 
นโยบาย “การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ราย
ภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564)” และจากเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทยวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่องลิขสิทธ์ิของข้อมูลทาง
วิชาการ ผลงานตามข้อกําหนด เง่ือนไขเป็นลําดับข้ันตอนเพ่ือสร้างการเรียนรุ้การคุ้มครองดังน้ี Roles 
of ACI Steering Committee 1) Designing and approving the standard indicators and 
database characteristics 2) Designing and modifying the criteria to evaluate and select 
Area 3) Working and collaborating with sub-committee, national and international 
partners 4) Seeking and approving funding to support Area. 2.3 ส่งเสริม “Application 
Social Mobile” ของโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพื่อพัฒนางาน “International Relations of Art & 
Design” สอดคล้องกับกลยุทธ์ิ Ecosystem Strategy จากบทความวิชาการของ รศ.ดร.พสุ เดชะ
รินทร์ เป็นกลยุทธ์ิที่มีความสําเร็จจากการสร้างระบบ ความสัมพันธ์ที่มีความเช่ือมโยงกัน พ่ึงพาอาศัย
กันเสมือนระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ บริการท่ีครบวงจรที่เรียกว่า end to end นํามาใช้กับงาน
บริหารงานวิเทศน์สัมพันธ์แบบสังคมเช่ือมต่อ เป็นระบบกลยุทธ์ิที่มีความสําคัญในเชิงบริหารและ
ทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางการศึกษาได้นํามาปรับใช้อย่างเป็นระบบ 2.4 รวบรวมองค์
ความรู้ทรัพยากรของศิลปะและการออกแบบเพ่ือธุรกิจทางการศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาในอนาคต
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานโซเซียลเน็ตเวิร์กแบบ “Mobile Network 
Application Advertise MODEL” ให้ 2.5.1 เข้าถึงง่าย 2.5.2 อ่านเข้าใจง่าย มีการแทรกการส่ือสาร
ด้วยภาษาทางศิลปะและงานออกแบบ 2.5.3 มีงานศิลปะและการออกควบคู่กับคําอธิบายเสมอเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการศึกษาแบบสากล สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. ปี 2560 ใน
เรื่องของ International Study Destination and International Visibility (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน
ต่างประเทศของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. และจากผลสรุปผลการสํารวจข้อมูล
การดําเนินงานด้านต่างประเทศและการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง international visibility ของ
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สถาบันอุดมศึกษา กรณีการสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศและการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบของการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ หัวข้อมีการเก็บข้อมูลหรือการ
ประเมินผลซึ่งแสดงค่าสาระความสําคัญมากสุดที่ 40% 2.6 สนับสนุนการสร้าง Web site/Page ทาง
โซเซียลเน็ตเวิร์ก เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบันศิลปะและงานออกแบบ “Area of the 
Knowledge worldview for share and change” สอดคล้องกับผลการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติของ EURAXESS: Customised Updates: Schedule regular new, event and 
funding updates delivered directly to your inbox ข้อมูล 4th Quarter EURAXESS ASEAN 
Newsletter: การสนับสนุนเรื่องพื้นที่ทาง web site ทําให้สื่อสารได้รวดเร็วและมีความทันสมัย 
EURAXESS recently launched its new web portal making it even easier for researchers, 
entrepreneurs, universities and businesses in Europe, ASEAN and the world to interact 
with each other. What’s New? ทําให้เกิดปฏิสัมพัน์ทางวิชาการได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูล
เบ้ืองต้นที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นการประชาสัมพัน์องค์กรได้เป็นอย่างดี 2.7 ส่งเสริมประสบการณ์ 
การแชร์ การแลกเปลี่ยนผลงานทางโซเซียเน็ตเวิร์ก การวิจารณ์ผลงานของ นศ. โดยใช้ภาษาสากล 
ภาษาอังกฤษ ผ่านทางSocial Network  2.8 ในการบริหารจัดการการทํางานผ่านระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์กในเรื่องต่างๆ ต้องมีการเคลื่อนไหว Movement การ Update ตลอดเวลาทุกวัน 2.9 
สนับสนุนช่องทางการสมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ นศ. สามารถ
เรียนทางออนไลท์ โดยประหยัดเวลาประหยัดเงิน ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 2.10 บริหารจัดการ
สร้างและประสานงานกับทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก กูเก้ิลหรือคราวเพ่ือสร้างพ้ืนที่การสะสม งานให้กับ 
นศ. หรือศิลปิน สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงการเก็บข้อมูลจากงานวิจัย Inter-cultural Creative 
Education Observatory ที่สังเกตการณ์และหรือหอดูดาว องค์กรยูเนสโกสนับสนุนเพ่ือการวิจัยใน
วัฒนธรรมท้องถ่ินและความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาจะทําหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการศึกษางานด้านการบริหารจัดการสื่อสารสังคม สื่อสารศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

3. ด้านการจัดการพ้ืนที่ภายในและส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  Environment, 
Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 3.1 
จัดสถานท่ีเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ เช่น โรงอาหาร 
อาหารนานาชาติ ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมุด ความสะดวกสบายต่างๆท่ีจําเป็น เช่น หอพัก 
และการดูแลเอาใจใส่เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ซึ่งสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
และการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ข้อมูลเชิง
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วิชาการสนับสนุนเรื่องงานต่างประเทศ การจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ โดยมีเร่ืองของการสร้างบรรยากาศนานาชาติ 47% และการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 27% 3.2 สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus เพื่อรองรับ นศ. ต่างชาติ และ
ส่งเสริมให้มีชีวิต Lifestyle ในวิทยาเขตใหม่ Campus life ให้สอดคล้องกับชนชาติของนักศึกษา มี
สิ่งอํานวยความสะดวก Facility ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นศ. ต่างชาติ สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ของ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ซึ่งสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
และการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา 3.3 สนับสนุน                
ในการจัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนที่สําหรับงานแสดงศิลปะเพ่ือเป็น
กิจกรรมกลางสําหรับสร้างความสัมพันธ์นานาชาติ หรือการแลกเปลี่ยน 3.4 “Festival cultural art 
and design bringing tradition with the future”การสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างเสริม
ประสบการณ์ในพ้ืนที่ ให้มีเทศกาลศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและประเพณี สอดคล้องกับ นโยบาย
ของ สกอ. ปี2560 เรื่องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International Study Destination 
เครือข่ายและศูนย์กลางที่สําคัญที่ดีภายใน 20 ปี นับต้ังแต่ปี 2560 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ 
Event Organize หนัง Cinema and Film Festival และดนตรี Jass Music of the Art/Contemporary 
Art เกี่ยวกับศิลปะและการแสดง 3.6 จัดให้มีห้องรับรองแขกทางการทูต“Diplomatic Reception 
Room” เน้นการออกแบบเพ่ือประสานความสัมพันธ์อันดี สอดคล้องกับ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุน และ
ศึกษาวิจัย “พ้ืนที่”โดยรอบสถาบัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้พ้ืนถิ่น ในพ้ืนที่น้ันๆ เป็นการยกระดับ งาน
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ จากงานวิจัย Inter-cultural 
Creative Education Observatory ที่สังเกตการณ์และหรือหอดูดาว องค์กรยูเนสโกสนับสนุนเพ่ือ
การวิจัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาจะทําหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและการศึกษางานด้านการบริหารจัดการสื่อสารสังคม สื่อสาร
ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันระหว่างยูเนสโกในการศึกษาศิลปะหอสังเกตการณ์และองค์กรศิลปะการศึกษาในเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง, จีน พ้ืนที่เก็บข้อมูลร่วมกันจะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแบ่งปัน
ความรู้และการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและทันสมัยของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
การศึกษา อิกทั้งยังจะทําวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับศิลปะในปัจจุบันและนโยบายการศึกษาวัฒนธรรม
และโครงสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอิกด้วย 3.8 สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” ความ
ทันสมัยในการใช้วัสดุตกแต่งอาคารทําให้มีความย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบสากล International 
Style สอดคล้องกับความเห็นของริชาร์ด ฟลอริดา กล่าวได้ว่า กลุ่มมวลชนสร้างสรรค์ (Creative 
Class) เป็นกลุ่มคนที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความสําคัญอย่างย่ิงการ



208 

บริหารจัดการด้านศิลปะและการออกแบบจึงมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนที่สําคัญของทิศทาง
เศรษฐกิจที่ย่ังยืน Art Education UNESSCO Creativity กับนโยบายการสร้างกิจกรรมและโครงการ
ภายใต้งานวิจัยร่วมกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมฮ่องกง เรื่อง ระหว่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์หอ
การศึกษา ด้วยสถาบันทางวัฒนธรรมของฮ่องกงมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนศิลปะและงาน
ออกแบบที่สามารถสื่อสารสร้างสรรค์ร่วมกับสังคม การสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยจึงเกิดหอดูดาว
หรือที่สังเกตสถานการณ์ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ยูเนสโกทําหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารสถาบันศิลปะและการออกแบบ ยูเนสโกสนับสนุนที่สังเกตการณ์หอดูดาวเพ่ือ
การวิจัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา (RLCCE) 3.9 สร้างสภาพแวดล้อม
พ้ืนที่ฝึกงาน Work Shop นานาชาติ เพ่ือการฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์และ 
นศ. นานาชาติพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น สําหรับการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ 
ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ 3.10 สร้างพ้ืนที่อาคารเรียน ให้มีความหลากหลายแบบนานาชาติ 
เช่น อาเซียน Asian Area แต่ยังคงมีความเป็นตนเองในด้านศิลปะและงานออกแบบตกแต่งแบบไทย   

4. ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization 
Party) ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 4.1 “การนําเสนอผลงาน” ดังนี้ การเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แบบองค์กรระหว่างประเทศ มีความพร้อมในการนําเสนองานแบบนานาชาติ 
International Presentation ควรพร้อมสามารถนําเสนอได้ทันที ทุ่มเท มั่นใจและมีความเข้าใจ                  
ก็จะเกิดความร่วมมือได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอาเซียน Cooperatives Asian สอดคล้องกับนโยบายของ 
สกอ. ในเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ในช่วงพัฒนาเรื่อง
งานต่างประเทศช่วง 20 ปี ต้ังแต่ปี 2560 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสู้ความเป็นนานาชาติ 4.2 “การ
ดูแล” ดังนี้ สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้ายแบบสากลเพื่อสร้างความประทับใจกับ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การดูแลอย่างดี ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน 4.3 “การ
ยกระดับความสัมพันธ์” ดังน้ี มีการให้เกียรติโดยใช้วิธีการแบบการฑูต มีการเพ่ิมบทบาทการทํางาน
ขององค์กร โดย การเชิญสถาบันมาทําความรู้จักแบบ Open House Protocols Techniques แบบ
มาตรฐานสากล เตรียมการดังนี้ 4.3.1 “มีการให้เกียรติ” การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 4.3.2 “มีการเคารพ” โดยใช้ลักษณะแบบการทูต 4.3.3 “มีข้อมูล” 
ที่พร้อมสมบูรณ์แบบขององค์กรสากล เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ลักษณะวิธีการ พิธีการ สอดคล้องกับ
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการ
ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ปี 2560 ในเรื่องการประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ “การ
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” วิธีการต้อนรับ การเลี้ยง
รับรองในช่วงเวลาต่างๆ ตามกฏสากล ธรรมเนียมปฏิบัติ โดยนายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวงการต่างประเทศ 4.4 “การสร้างภาพลักษณะขององค์กร” ดังน้ี สื่อสารองค์กรด้วย
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วิธีการต่างๆ ของสถาบันให้ชัดเจนและเคลียร์ ให้เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ “คนยอมรับ                     
ในมาตรฐานสากล” 4.5 “บริหารองค์กรและจัดระเบียบความร่วมมือ”ดังนี้อํานวยความสะดวกใน
ระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของมืออาชีพศิลปะและการออกแบบทางวัฒนธรรมภาค
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป ฯลฯ 4.6 บริหารจัดการองค์กรในเรื่อง “ความ
เข้าใจ” ด้านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง ดนตรีและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมในระดับ
ภูมิภาค เช่นการผสานเสียงดนตรีไทยที่มีความไพเราะ หรือ เสียงดนตรีสากล เข้าในพ้ืนที่ องค์กร 
อาคารเรียน เกิดความร่ืนรม เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิมต้อนรับ 
พนักงานมีสไตล์การแต่งตัวตามแนวคิดองค์กร 4.7 “การประชาสัมพันธ์” ดังนี้ บริหารจัดการใน
องค์กร จัดระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นความสําคัญของงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และการจัดการให้มีการฝึกอบรมใน
อาเซียน 4.8 ใช้หลักการ ให้และรับ GIVE&TAKE ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบัน
นานาชาติ 4.9 “การแลกเปลี่ยน” ดังนี้ บริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ที่สําคัญกับองค์กร และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และระดับประเทศ 4.10 ให้ความสําคัญกับ “การจัดการประชุมระดับนานาชาติ” บริหารจัดการให้มี
การจัดประชุมประจําปีของสมาชิกสถาบัน องค์กรน้ัน ที่ต้องการสร้างความร่วมมือ สอดคล้องกับสรุป
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการ
ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศปี 2560 “การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564)” การเสริมสร้าง international 
visibility ของอุดมศึกษาไทยได้อย่างไรโดยสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
โครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือเสริมสร้าง international visibility การจัดการประชุมนานาชาติมี
ผลกับการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ขององค์กร 

5. ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 5.1 “การ
จัดทํา MOU เพ่ือให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวกในการทํางานเพ่ือองค์กร” ดังน้ี ส่งเสริมการจัดการ 
MOU เพ่ือประโยชน์ในการให้ผู้บริหาร ศิลปิน คณาจารย์ นักวิชาการ เดินทางไปมาหากันได้ โดยผ่าน
ข้อตกลง “ความเข้าใจ” ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง MOU 
(Memorandums of Understanding) เพราะมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารในการเดินทางอย่างเป็น
ทางการ 5.2 “บริหารจัดการวิเคราะห์ MOU เพ่ือสร้าง Feasibility Study สําหรับพัฒนาองค์กรย่อย
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเฉพาะทางมากขึ้น” 5.3 “บริหารจัดการ MOU เพ่ือประโยชน์โดยตรงทั้ง
ทางวิชาการและปฏิบัติ กับ นักศึกษา” 5.4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง MOA (Memorandum of 
Agreement) มีเรื่องข้อกฎหมาย หลักปฏิบัติ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข สัญญา                     
ที่ชัดเจน 5.5 “เร่ืองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากัน” สนับสนุนเฉพาะ MOU ที่มีการ Active จะเป็น
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ผลทางบวก กับองค์กร ควรมุ่งประเด็นไปที่ Condition หรือเงื่อนไขที่ฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามได้
ประโยชน์ร่วมกัน “เป็นหลัก” 5.6 “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” ดังน้ี พัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องร่างเอกสาร 
Expert Skill essentials of writing ต้องมีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่องศิลปะและงานออกแบบ 
หรือ มีความเข้าใจ ที่จะเรียนรู้ Open mind กับงานศิลปะและการออกแบบ ดนตรี วัฒนธรรม
ตลอดเวลา 5.7 “วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังนี้ MOU MOA เป็นสัญญา
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ในการทํางานบริหารวิเทศสัมพันธ์ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ความยุติธรรม เป็นเรื่อง
การต่อรองความพึงพอใจร่วมกัน ไม่จําเป็นต้องได้ประโยชน์มากไปหรือน้อย จนเกินไป ผู้บริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ ต้องวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เพ่ือองค์กรได้อย่างดี 5.8 “บริหารจัดการความ
ต่อเน่ืองของเอกสาร” ดังน้ี บริหารจัดการ MOU& MOA ให้มีความสําคัญระดับดีและมีผลดี สัมฤทธ์ิ
ไปในทิศ มีการทํางานร่วมกันโดยแท้จริง สอดคล้องกับเร่ืองของประเทศ/กลุ่มประเทศที่เป็นหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้าง international visibility ด้านภารกิจสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ การขับเคลื่อนและสานต่อหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับนานาชาติ
5.9 “การบริหารจัดการเรื่องเวลาให้รวดเร็ว ในการตกลงทําสัญญาร่วมกันตามเง่ือนไขที่เหมาะสม” 
เมื่อฝ่ายเราต้องเดินทางไปทําการตกลงที่ต่างประเทศ 5.10 “การบริหารจัดการสร้าง MOU ของ
เครือข่ายในอาเซียน” เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์และพัฒนาเป็น Resource Center เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับเรื่องของเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ การบริหารงานสากล แบบร่วมมือ เครือข่ายระหว่างประเทศผ่านผลงานศิลปะออกแบบ 
และวิจัย มี Design Net work ทางความร่วมมือศิลปะ ออกแบบ ส่งเสริมสนับสนุนแสดงงาน และ
งานวิจัยNetwork: เครือข่าย 

6. ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล International Experience and Skill 
ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 6.1 ควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ สิ่งรอบตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่
วิตก สามารถเรียนรู้ และพัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์ในตัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี “Open 
Mind” 6.2 “Exchange-Share-Support-Exhibition” การแลกเปลี่ยน การให้ การสร้างเสริม
ประสบการณ์ร่วมกัน การสนับสนุน และการสร้างผลงานแสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่                      
6.3 “Give and Take” การสร้างมิตรภาพ เริ่มต้นจากการให้ ไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน หรือของมีค่า                     
แต่เป็นของที่มีความหมาย 6.4 “Integrated Skill Cross disciplines concept of Asian Art & 
Design” ในเชิงวิชาการ เรียนออกแบบขั้นสูง การที่สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านทักษะของ
ศาสตร์วิชาการ เป็นเร่ืองที่สําคัญมากในวิชา Integrated Cross disciplines ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็น
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี 6.5 “Understanding” สิ่งแรกที่สําคัญมากคือเรื่องความเข้าใจ 
เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง ว่ามีข้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ซึ่งความเข้าใจในตนเอง 
สามารถ แลกเปลี่ยน ”เรียนรู้” ได้อย่างมีทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ ประหยัด “เวลา” ทําให้เกิด
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ประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในทิศทางบวก สอดคล้องกับ.เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการ
บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ มีการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาองค์กรส่วนบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกโดย
ให้การสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติ เรื่องบริหารจัดการเง่ือนไขเวลา และการตอน
ลดขั้นตอนการจัดทําบันทึกใหม่และประหยัดเวลาในการทํางาน ศึกษาด้านความล้มเหลงเชิงการ
จัดเก็บบูรณาการข้อมูล เช่นเดียวกับงานบรรณารักษ์ห้องสมุด การแยกสาระหมวดหมู่งาน การ
จัดบริการสําหรับช่องทางงานวิเทศน์สัมพันธ์แนวใหม่ เช่น Service Research Practice งาน Best 
Practice งานฐานข้อมูล โดยการจัดเก็บต่างๆ เรียนรู้จากการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการงานบริการ
แนวใหม่ 6.6 “Perspective view-Worldview not Comfort Zone” บริหารจัดการให้มีกิจกรรม
เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะศิลปะและการออกแบบมีมุมมอง ทัศนคติ เปิดโลกทัศน์                      
มีมุมมองมนทางบวก ไม่ปิดก้ันตนเอง สอดคล้องกับเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ มีการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาองค์กรส่วนบริหารงานวิเทศสัมพัน์เชิงรุกโดยให้การ
สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติ การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์แนวทศวรรษหน้า
เป็นเร่ืองการพัฒนาคนพร้อมกับงานเน่ืองจากการเปิดโลกเสรี การบูรณาการ การจัดการเป็นเร่ือง
สําคัญในการทํางานเชิงรุก ดังเช่นการศึกษาที่ค้นพบจากงานเอกสาร รายงานผลสรุปโครงการเชิง
ปฏิบัติการ และงานวิจัยทําให้ทราบว่าการดําเนินงานควรมีทิศทางที่เตรียมพร้อมเช่นโครงสร้าง
หลักสูตรของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพ 6.7 “Platform International for 
Academic share & Change Idea conceptual of Art & Design” ในทางวิชาการ ควรสร้างตาราง
ในแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการและทางปฏิบัติในงาน
ศิลปะและการออกแบบ 6.8 “Ecosystem System Strategies: Understanding of lifestyle 
Identity” บริหารจัดการโดยใช้ระบบวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันแบบธรรมชาติ                      
6.9 “Use and significance of Technology Application: More Experience in Social Network” 
ให้ความสําคัญกับสื่อและเทคโนโลยี แอฟพลิเคช่ัน การสร้างแอพเพ่ือรอรับการประชาสัมพันธ์และ
เรื่องอ่ืนๆ ในองค์กรและขยายไปสู่การประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย 6.10 “Communicate and 
Experience of skill International Language through by Art & Design, Cultural, Music, 
Participates etc.” บริหารจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารและประสบการณ์ของทักษะภาษา 
ต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ, วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มีส่วนร่วม ฯลฯ " 

7. ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรื่องกําลังเจ้าหน้าที่ Feasibility Study for builds 
Man-Hours & Man-Power ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่ 7.1 “Feasibility Study for built up 
Team” ทําการวิเคราะห์เพื่อสร้างรายงานความเป็นไปได้ในการสร้างทีมงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มี
ความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ 7.2 “Team Work” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีม เป็นการ
ทํางานร่วมกัน สอดคล้องหับทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 2.แนวคิดด้าน Human Relation 
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Approach George Elton Mayo การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) ทฤษฎีของ 
Elton Mayo แนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ของ Elton Mayo คือ 1).แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การสนับสนุนจากสังคม 2) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 7.3 “Give 
more experience by seminars and Training absorb Art & Design, Cultural, Music, 
Participation, Platform International etc.” “การอบรม” การอบรมเป็นระยะทําให้มีประโยชน์
จะช่วยสร้างทักษะได้เป็นอย่างดีมาก 7.4 ”Excellence Skill, Academic Module Understanding 
& Process Research of Art & Design” as follow: บริหารองค์กรให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการที่ดีมาก ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาของศิลปะ
และการออกแบบ ดนตรีและวัฒนธรรมด้วย พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลา 7.5 “Intelligent Discussions” 
บริหารจัดการให้องค์กรมีทักษะด้านการสนทนา การเจรจาต่อรอง และมีการตัดสินใจที่ดี มั่นคง 
น่าเช่ือถือ 7.6 “KM, KPI Feedback basic understanding” การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
ช่วยสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งเร่ือง KM และ KPI 7.7 “Be positive aggressive” บริหารจัดการ
ให้เรียนรู้คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน ซึ่งเป็นการทํางานเชิงรุกในทางบวกของการทํางานวิเทศ
สัมพันธ์ สอดคล้องกับทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 1. แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human 
Relations Mary Parker Follett แนวคิดที่เรียกว่า “Cutting edge” ในเรื่องของทฤษฎีองค์กรและ
การบริหารงานบุคคลและถูกนํามาต่อยอดเป็นหลักการ ชนะ–ชนะ หรือ win–win หรือแม้กระทั่ง
ภาวะผู้นํา หรือการเป็นนักทฤษฎีผู้เริ่มต้นบุกเบิกแนวคิดเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) และ (Conflict Management) “การจัดการ เป็นเทคนิคการทํางานให้สําเร็จ โดย
อาศัยผู้อ่ืน” เป็นแนวคิดของ “Follett” เธอเน้นเรื่องการประสานงาน โดยกล่าวว่าในการจัดการหรือ
การบริหารงานจําเป็นต้องมีการประสานงาน 4 ชนิด ดังต่อไปน้ี 1) การประสานงาน โดยการติดต่อ
โดยตรงกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 2) การประสานงานในระยะเร่ิมแรกหรือในขั้นวางแผน
กิจกรรมต่างๆ 3) การประสานงาน ที่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในกิจกรรมทุก
อย่างที่กระทํา 4) การประสานงานที่กระทําเป็นกระบวนการต่อเน่ือง7.8 “Everyone can done”
บริหารจัดการให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้เรียนรู้และยอมรับ การ “การช่วยกัน” ใน
การทํางานวิเทศสัมพันธ์ของระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย เมื่อมีการช่วยกันและเป็นหน้าที่ของทุก
คน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 7.9 ผู้บริหาร เลขา มีความแม่นยําเรื่องเอกสารการโต้ตอบสูง มีความรู้
เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่มีผลเก่ียวข้องสูง สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. และสรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
และการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องตัวชี้วัด
การดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 1)การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2) การ
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พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 3) การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ 7.10 บริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจระบบ“International Service Center” การจัดทํา VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้
มาเย่ียมเยือนและการดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน Up Date ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องเป็นระยะ มี Call-Center จัดการดูแล สอดคล้องกับเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
การดําเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
เรื่อง 1) แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) ระเบียบเก่ียวกับ
การตรวจลงตราสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 3) การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
สําหรับนักศึกษาต่างชาติ 4) สรุปประเด็นปัญหาการออกวีซ่าและการตรวจลงตราสําหรับนักศึกษา
ต่างชาติและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 5) ประกาศการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามา
ในราชอาณาจักร 6) ประกาศการอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาต 

8. ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล International Vision and Mission ประกอบด้วย 
10 เรื่อง ได้แก่ 8.1 “Ecosystem Strategies’ in Vision and Mission” การบริหารมีวิสัยทัศน์และ
พันธกิจแบบสากลในเรื่องของความคิดโดยใช้กลยุทธิ์แบบ “องค์รวม” คือการเชื่อมต่อกัน การ
เช่ือมโยงกัน พ่ึงพากัน 8.2“Understanding Logic of International Affair Critical Structure of 
Art&Design: Strategy’s and Implement protocols.” บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์โดยใช้
วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักการตรรกะแบบทางการฑูต 8.3 “Passive to Asian: Strategies’ out 
bond students: Co-Project share communication academic affairs network and give 
experience skill of activity, travel, Project design, Organize report feedback etc. 
Student can manage traveling activity with them self.”ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ โดยให้ นศ.สามารถเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเก็บประสบการณ์ โดยมีองค์กร สถาบันเป็นจุดที่พัก
และให้ข้อมูล 8.4 “Out of Framework & Design Framework” มีวิสัยทัศน์ที่ไม่อยู่ในกรอบ แต่
สามารถสร้างพันธกิจของกรอบการทํางานที่ชัดเจนได้ในงานวิเทศสัมพันธ์แบบสากล 8.5 วิสัยทัศน์ใน
งานวิเทศสัมพันธ์คือเปิดใจที่จะยอมรับทุกอย่างและทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในเวลาที่
จํากัด  8.6 “Strategies Project + Double degree”กลยุทธ์คือการให้ นศ. สามช้ันปี เรียนร่วมกัน 
และการเรียนแบบระยะสั้นลงแต่ได้ ดับเบ้ิลดีกรี 8.7 บริหารจัดการกลยุทธ์ เรื่องการใช้ Media ให้
เกิดประโยชน์สูงที่สุด 8.8 บริหารจัดการเร่ืองกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน Work Shop แบบ “Face 
to Face” ให้มีผลดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพราะ จะเกิดสัมผัสความคิดของกันและกันของศิลปิน 
8.9 “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ใน พันธกิจ 
แบบ “Best Practice” ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัตลักษณ์ของตน 8.10 บริหารจัดการ



214 

วิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับทั่วโลกได้โดยไม่ปิดกั้นเฉพาะ 
เครือข่ายเดิมทางการศึกษา  

9. ด้านการบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วย 11 เรื่อง ได้แก่ 9.1 บริหารจัดการเพ่ือให้
โอกาสสําหรับคนไทยเรื่องทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบนับหน่วยกิต Credit Mobility โอกาส ในการ
เรียน สอน หรือทําวิจัยในยุโรป” เช่น โครงการ ERASMUS+ 9.2 Establish Resource center KM 
for Network sociality of The LINK Campus: Bologna Process Support “จัดต้ังศูนย์ทรัพยากร
ความรู้ ศูนย์ข้อมูล ทางสังคมเครือข่ายโดยการเช่ือมโยงวิทยาเขต สอดคล้องกับการพัฒนาด้านงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบย่ังยืน Role of Thai Higher Education in Contributing to 
Sustainable Development ของ Buntoon Srethasirote Good Governance for Social 
Development and Environment Institute (GSEI) (www.gsei.or.th) 9.3 การบริหารจัดการเชิง
รุกเพ่ือพัฒนาองค์กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human 
Relations) ผู้นําควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดล่วงหน้า 9.3.1 ความสามารถในการบูรณา
การ 9.3.2 ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 9.3.3 ความสามารถในการเช่ือมโยงกิจกรรมใน
องค์กร 9.3.4 ความสามารถในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 9.3.5 ความสามารถในการประสานงาน 
9.4“สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา” เพ่ือผลประโยชน์ในระยะยาว The model framework of 
EU Credit Transfer: Mobility 9.4.1 Double Degree (3+2/4+1 yrs.) 9.4.2 Sand wich 
Model Programmers & Join Degree สอดคล้องกับการพัฒนาด้านงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศแบบยั่งยืน Role of Thai Higher Education in Contributing to Sustainable 
Development ของ Buntoon Srethasirote Good Governance for Social Development 
and Environment Institute (GSEI) (www.gsei.or.th) สอดคล้องกับภารกิจสํานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ 9.5 “การบริหารเชิงรุก ที่ต้องมีการลงทุนเร่ืองการศึกษา การสรรหานักลงทุน
เอกชนเพ่ือสนับสนุน” และการบริหารจัดการโดยศึกษาตามแบบแผนของ Lisbon strategy and 
Europe 2020 Dynamic Knowledge. ซึ่งเป็นแผนที่สนับสนุนระดับอุดมศึกษา ดังน้ี การบริหารเชิง
รุกโดยอาศัย “สื่อ” สังคม Digital และสังคม High Performance โดยใช้นวัตกรรมและทักษะของ
คนเป็นตัวขับเคลื่อน สอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล และตรงตามหลักการของ
อุดมศึกษาไทยสู่สากล จากผลงานทางวิชาการของ Sampan Silapanad (Vice President & 
General Manager, WDC Thailand Co-chairman of The World Association for Cooperative 
Education, President of Thai Electronic & Computer Employers’ Association, Vice 
Chairman of Executive Committee – The Federation of Thai Industries (FTI)) การพัฒนา
ในรอบ 20 ปี ต้ังแต่ปี 2560 9.6 “ความสําคัญของ EU-SHARE” “บริหารจัดการเชิงรุก” โดยการ
บริหารจัดการเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
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โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนสถาบันไทยให้เข้าร่วมโครงการ EU-SHARE 2016 9.7 “บริหารจัดการ 
ด้านโครงสร้างการศึกษา โดยศึกษาตามวัตถุประสงค์แบบกระบวนการโบโลญญ่า (Bologna 
Process)”เพื่อนํามาปรับใช้เทคนิควิธีการสร้างความร่วมมือ ASEAN+, ASEAN+EU ในสถาบัน
เครือข่าย Net Work ที่เก่ียวข้อง ดังน้ีคือการสร้างพ้ืนที่ทางการศึกษาร่วมกันภายใน 10 ปีเพ่ือเกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ของคน โดยผ่านการศึกษาที่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันภายในสมาชิกEU 
& ประเทศที่กําลังพัฒนา 9.8 “Mobility Research young junior”การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การทํางานวิจัยร่วมกันแบบนานาชาติและมีการเก็บข้อมูลร่วมกันเน้นเชิงปฏิบัติการ 9.9 CV/Cover 
Letter workshop ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การทําความเข้าใจ การสร้างประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลท่ี
มีคุณภาพให้กับ นศ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนองานตลอดเวลา 9.10 “Lifelong learning 
& Cooperation” จัดกิจกรรมสัมมนาตลอดปีในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ ให้ นศ.นําไปใช้
เป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ  

10. ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ ประกอบด้วย 10 เร่ือง ได้แก่ 10.1 ทําการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ เพื่อนํามาใช้ทํา R & D เก็บฐานข้อมูลในระบบสําหรับ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
10.2 บริหารจัดการเร่ืองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนของ
เจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรม 10.3 บริหารจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับ นศ. เป็น
ระยะ 10.4 บริหารจัดการเร่ืองการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษาต่อ ให้กับ นศ. เป็นระยะ โดย
ติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ เพ่ือ Up Date ข่าวสาร 10.5 ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงาน
ศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ตลอดทั้งปี                     
10.6 บริหารจัดการเร่ืองที่พักศิลปินต่างชาติ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนในสถาบัน และ องค์กร ให้มีความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยน 
ทํางาน ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยถูกต้องตามกกหมายแรงงาน                      
10.7 ประสานงาน ช่วยเหลือเรื่องการต่อ VISA ให้กับ อาจารย์ที่มาทํางานแลกเปลี่ยนในไทยให้มี
ความรวดเร็ว 10.8 บริการศิลปินเร่ืองการแปลภาษา การสื่อสาร เมื่อต้องมีการนําเสนอผลงานของ
ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี 10.9 เสนอแนะแนวทางแก้ไข และ พัฒนาองค์กร โดยรับ
ความฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและรวมถึงเจ้าหน้าที่ในงานวิเทศสัมพันธ์ด้วย 10.10 บริหารจัดการ
ให้คนในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขในการทํางานเพ่ือพัฒนาการทํางานไปในทางบวกเน่ืองจาก
เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. คณาจารย์ สอดคล้องกับนโยบายปี 2560 ของ 
สกอ. เร่ืองการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International Study Destination 1) ศูนย์กลางข้อมูล 
2) เครือข่าย 3) ประชาสัมพันธ์ 4) งบประมาณ 

11. ด้านการจรรยาบรรณการบริหาร ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 11.1 มีความซื่อสัตย์ 
จริงใจในการบริหาร เน่ืองจากงานวิเทศสัมพันธ์เป็นเรื่องของการประสานงาน เจรจา ด่ังนักการทูต 
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สอดคล้องกับทฤษฤทางการศึกษา 1.แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ Human Relations Mary Parker 
Follett  แนวคิดที่เรียกว่า “Cutting edge” ในเรื่องของทฤษฎีองค์กรและการบริหารงานบุคคลและ
ถูกนํามาต่อยอดเป็นหลักการ ชนะ–ชนะ หรือ win–win หรือแม้กระทั่งภาวะผู้นํา หรือการเป็นนัก
ทฤษฎีผู้เร่ิมต้นบุกเบิกแนวคิดเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) และ 
(Conflict Management) “การจัดการ เป็นเทคนิคการทํางานให้สําเร็จ โดยอาศัยผู้อ่ืน” เป็นแนวคิด
ของ “Follett” เธอเน้นเรื่องการประสานงาน โดยกล่าวว่าในการจัดการหรือการบริหารงาน
จําเป็นต้องมีการประสานงาน 4 ชนิด ดังต่อไปน้ี 1) การประสานงาน โดยการติดต่อโดยตรงกับตัว
บุคคลท่ีรับผิดชอบงานน้ันๆ 2) การประสานงานในระยะเริ่มแรกหรือในข้ันวางแผนกิจกรรมต่างๆ                     
3) การประสานงาน ที่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในกิจกรรมทุกอย่างที่กระทํา                   
4) การประสานงานที่กระทําเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 11.2 ความเข้าใจในการบริหารงานวิเทศ
สัมพันธ์ในเรื่องการบริการคือ การแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไป ต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้อง                    
11.3 การบริหารในองค์กร สถาบัน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 11.4 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ต้อง
เข้าใจในนโยบายของสถาบัน องค์กร และทําตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างดี 11.5 การบริหารต้อง
มีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมีการต้ังกรรมการที่เหมาะสมและคัดเลือกอย่างเหมาะสม 
เพ่ือ ความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้  

12. ด้านการคุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 12.1 มีการพัฒนาแบบ
เป็นระบบ ไม่หยุดน่ิง ในเชิงคุณภาพ เช่นมีการประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ และ สามารถ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ นศ. ทั้งในโครงการใหญ่และย่อย ได้เป็นระยะ 
สอดคล้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบอุดมศึกษาให้เป็นระบบสากลในเชิงการบริหารจัดการ 12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพ่ือสร้าง
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ โดยให้คณาจารย์มีส่วนในการบริหารจัดการด้วยจะดี 12.3 มี
หลักการตามนโยบายของสถาบันและองค์กร ปฏิบัติตามองค์กรของตน จะทําให้มีผลไปในทิศทาง
เดียวกัน 12.4 มีตรรกะสากล มีมาตรฐานทางการสร้างหลักการบริหาร มีผลการประเมินโครงการ
และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ ตรวจสอบได้ 12.5 “Quality of Academic Affair” มีการบริหารจัดการ
ร่วมกับนานาชาติอย่างเหมาะสมทั้งศาสตร์วิชาการและศาสตร์การปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ  

กล่าวโดยสรุปคือ ผลการวิจัยที่ได้จากการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและ
การออกแบบในทศวรรษหน้า มีผลสรุปงานวิจัยที่สอดคล้องสามารถนําผลของงานวิจัยไปใช้ในสถาบัน
ศิลปะและการออกแบบและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการดําเนินงาน
จัดการจัดการให้มีคุณภาพนอกจากน้ันยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเร่ืองที่มีความ
สอดคล้องเพ่ืออนาคตอย่างย่ังยืนของการบริหารงานต่างประเทศ  
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การอภิปรายผลสอดคล้องกับการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาการที่รับผิดชอบ
งานด้านต่างประเทศ โดยการบริหารจัดการจัดประชุมวิชาการโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาฝ่ายต่างประเทศ ในหัวข้อ “เราจะเสริมสร้าง international visibility ของอุดมศึกษาไทย
ได้อย่างไร” เดือนมกราคม 2560 โดยสรุป ดังน้ี 1.สรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้าน
ต่างประเทศและการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา             
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. และการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง international visibility ของสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปผลการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานด้านต่างประเทศที่มีความสอดคล้องกับงานปฏิบัติ
ของฝ่ายบริหารงานต่างประเทศและการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง international visibility ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การจัดทํายุทธศาสตร์ในการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี          
1.ตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ 2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ  
3.จํานวนสถาบันภายในและต่างประเทศหรือทีมีความร่วมมือหรือร้อยละของ Active MOU ต่อ
จํานวนความร่วมมือทั้งหมด 4.ร้อยละความสําเร็จหรือจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ 5.การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นนานชาติ โดยมรจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนร้อยละของนักเรียนที่สอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 

การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี ร้อยละหรือจํานวนอาจารย์
และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน มีร้อยละของอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีจํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นนานชาติให้กับอาจารย์และบุคลากร 
ตัวช้ีวัดการดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ (ต่อ) 

การสร้างบรรยากาศนานาชาติ มีร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 
Visiting professor และนักศึกษาต่างชาติ และจํานวนหลักสูตรที่สอดแทรกเนื้อหาการทํางานใน
องค์กรที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย 

การส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีประเด็นสําคัญที่สอดคล้อง ดังน้ี
ระดับการยอมรับของสถาบันภายในและภายนอกประเทศ มีความสําเร็จของการเป็นผู้นําวิชาการด้าน
ที่สถาบันอุดมศึกษาเชี่ยวชาญและการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งพบว่า การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า มีผลสรุปการวิจัยที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง และ
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หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันศิลปะและการออกแบบสามารถนําความสําคัญทั้ง 12 ด้าน                      
ไปประยุกต์เป็นโครงสร้าง หรือ แกน Skeleton ให้เข้ากับบริบทองค์กรเพ่ือพัฒนาเป็นโครงสร้างการ
ทํางานแบบสากลและยังสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรของตนให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณภาพได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้อง เหมาะสม มีความสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะ
และการออกแบบในองค์กรในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันศิลปะและการออกแบบมีลักษณะเฉพาะตน ในแต่ละ

หน่วยงานและองค์กรที่มีความชัดเจน อิกทั้งยังส่งผลถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของงานวิเทศ
สัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ข้อเสนอแนะทั่วไปเชิงสนับสนุนนโยบาย เป็น ดังน้ี 

1. การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของความเป็นสากลเชิงนโยบายควบคู่กับแนวทางปฏิบัติงาน
จึงเป็นความสําคัญอย่างย่ิง 

2. การส่งเสริมนโยบายให้ควบคู่กับกลยุทธ์ของแต่ละสถาบันสามารถช่วยส่งเสริมงานวิเทศ
สัมพันธ์ขององค์กรด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ให้มีความร่วมมือต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและก้าวหน้า รวดเร็ว ได้เป็นอย่างดีเย่ียม 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. กําหนดสถาบันศิลปะและการออกแบบหรือศูนย์วิเทศสัมพันธ์และทําการวิจัยคุณภาพที่มี

การเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์น้ันๆ เองหรือเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานในสถาบัน
หรือองค์กรเป็นการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้รับรู้และจดบันทึกสถานการณ์จริง ปรากฏการณ์จริง 
ความจริงดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่สามารถนํามาสร้างเป็นประเด็นที่สําคัญ นํามาสร้างเป็นข้อ
ค้นพบ กรอบโครงสร้างเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างคร้ังต่อๆ ไปในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญได้เป็นอย่างดีเย่ียม ผู้วิจัยสามารถพัฒนา Data Analysis ได้ดี   

2. ในการศึกษาวิจัยงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ วิจัยควรส่งเสริมศักยภาพตนเองในเรื่องของ
ความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ เป็นระยะ เช่นสถานทูต สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่
มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาศิลปะและการออกแบบไทย การมีปฏิสัมพันธ์เป็นระยะในตลอด
ช่วงปี จะทําให้งานการเก็บข้อมูลทันสมัย และได้พบปะสร้างความสัมพันธ์ ทําให้งานวิจัยมีความ
ถูกต้อง มีเอกสารประกอบทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความจริง เพ่ือนําไป
สนับสนุน นโยบายต่างๆ ได้ดี  
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชีย่วชาญใหข้้อมูลสัมภาษณ์ 

รายชื่อผู้ให้และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ตัวอย่าง MOU (Memorandum of Understanding)  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่ีให้สัมภาษณ์ 
 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. รศ.พิศ ประไพ สาระศาลิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 
3. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 
4. ผศ. ดร. โจเซฟ โบว์แมน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
6. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
7. ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธ์ุ ผู้อํานวยการฝ่ายวัฒนธรรมการเรียนรู้และงานต่างประเทศ 
8. ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ ม.รังสิต 
9. รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.  ศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ ผู ้ อํานวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11.  ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
12.  ผศ ดร ดลฤดี สุวรรณคีร ี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13.  ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร ์
14. อ.อภินันท์ พงศ์เมธากุล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  
    ม.ธรรมศาสตร ์
15.  สุพัตรา ศรีสขุ   อดีตผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสินค้า  
    ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและจิวเวอรี่ 
    ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปะและงานออกแบบ 

   
16.  คุณจรินทิพย์ ลียะวณิช   ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผนศูนย์การออกแบบและส้ราง

สรรค์ และงานประสานต่างประเทศ TCDC 
17. MS. PAULINE TURGIS Head of Campus France Thailand French national 

agency for the promotion of higher education, 
international student services, and international 
mobility 

18. MS.SOMSRI POBPIPUGTRA SECRETARY ITALY EMBASSY THAILAND & CULTURAL 
19.  PROF.DR. ULI ROTYHFUSS Rektor Akademie Faber Castell  
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แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
เรื่อง 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 
 

 
คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์น้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการ
รวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่าง ๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะ
และการออกแบบในทศวรรษหน้า ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท่านมีค่าย่ิงต่อการ
ดําเนินการวิจัยครั้งน้ีและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้วิจัยจะได้นําไปสังเคราะห์และกําหนดเป็นกรอบในการวิจัยขั้นต่อไป แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 
ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 ข้อคําถามในการสัมภาษณ์สําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพ่ือนําไปสังเคราะห์

เครื่องมือในการทํางานวิจัย 
 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดีย่ิง จึง

ขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 
สุคนธรส   คงเจริญ 

(นางสาวสุคนธรส  คงเจริญ) 
 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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EDFR 1 
ตอนท่ี 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 
ช่ือ - นามสกุล…..............................……..….....วุฒิการศึกษา .................................................................  
ตําแหน่ง………………........................................สถานที่ทํางาน ................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ........................................................................................  
โทรสาร ..................................................................................................................................................  
วันที่ให้สัมภาษณ์.................เดือน……..........................พ.ศ. .................  เวลา .................................. น. 
ถึง เวลา...............................น. สถานที่ให้สัมภาษณ์ ..............................................................................  
 
ตอนท่ี 2 :  ข้อคําถามในการสัมภาษณ์สําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 

ในทัศนะของท่าน ท่านคิดการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบ
ในทศวรรษหน้าเป็นอย่างไร 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจักได้รับการอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดีย่ิงจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
นางสาวสุคนธรส  คงเจริญ 

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
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MEMORADUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 

SILPAKORN UNIVERSITY OF THAILAND, 
AND 

YUNNAN UNIVERSITY, 
KUNMING, YUNNAN, CHINA 

 
In accordance with a mutual desire to promote joint interests, Silpakorn 

University of Thailand and Yunnan University have agreed to enter into the following 
agreement of mutual co-operation. 

Both Silpakorn University of Thailand and the Yunnan University will 
encourage contact and cooperation between their own faculty members, 
departments and other affiliated institutes and programs. This agreement shall 
enable the two universities to enter into working relationships with one another, 
subject to the following provisions. 

 
Article 1 Silpakorn University of Thailand shall enter into co-operative arrangements 

with the Yunnan University in fields of research, teaching and collaboration 
to be agreed upon. Activities would include but not be restricted to: 
1.1 Joint research activities developed through the research linkages of 

individual professors; 
1.2 Exchange of faculty members, graduate students and undergraduate 

students for research and study; 
1.3 Exchange of information in fields of interest to both the two 

universities; 
1.4  Development of professional and continuing education courses and 

programs to benefit students and faculty in two universities; 
1.5 Exchange of scholars for lectures, talks, conferences, colloquia, 

symposia and sharing experiences. 
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Article 2 The conduct of joint activities, the conditions for utilizing the results 
achieved, and arrangements for specific visits and exchanges as well as 
other forms of co-operation will be negotiated for each specific case. 

Article 3 The two universities agree that all financial arrangements will have to be 
negotiated and will depend on the availability of funds. 

Article 4 Where practical, the two universities will endeavor to involve its partner 
institution in its international activities on a preferred basis. 

Article 5 It is understood that the two universities subscribe to the principle of 
equal opportunity and do not discriminate on the basis of race, sex, age, 
ethnicity, religion, or national origin. Both universities shall abide by these 
principles in the administration of this agreement and neither institution 
shall impose criteria for exchange of scholars or students which would 
violate principles of non-discrimination. 

Article 6 This agreement will be effective for a period of five (5) years from the date 
hereof which may be extended by the mutual consent of the two 
institution. 

Article 7 Given that this agreement represents a totally voluntary endeavor by both 
parties, it may be amended by the mutual agreement of both parties or it 
may be terminated by either upon prior notification in writing to the other 
party of not less than twelve (12) months. Any termination of this 
agreement must take into account existing faculty of studentsendeavors. 
 
 

Silpakorn University Yunnan University 
Signed by 

 
 …………………………………………………. …………………………………………………. 
 President   President  
 Silpakorn University of Thailand Yunnan Univer 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ  

มหาวิทยาลัยยูนนาน คณุหมิง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
 

ด้วยความปรารถนาที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ตกลงทําความร่วมมือที่จะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือซึ่งกันและกันดังต่อไปน้ี 

มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยยูนนาน ตกลงร่วมมือกันเพ่ือจะพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาในเครือ และหลักสูตรการศึกษา ข้อตกลงนี้จะช่วยให้ทั้งสอง
มหาวิทยาลัย มีการสร้างสัมพันธ์อันดีในการประสานงานกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือพัฒนาวิชาการในด้านการทําวิจัยการสอน และการทํางานร่วมกัน โดย
กิจกรรมจะร่วมกัน แต่ไม่จํากัดเฉพาะ 

  1.1 การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยการเช่ือมโยงการวิจัยของอาจารย์แต่ละคน 
  1.2 การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือการวิจัยและการศึกษา 
  1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านที่สนใจระหว่างสองมหาวิทยาลัย 
  1.4 การพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรการศึกษา และโปรแกรมการเรียนการสอน เพ่ือ

ประโยชน์ของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งสอง 
  1.5 การแลกเปลี่ยนทุนสําหรับอาจารย์ เพ่ือการประชุมสัมมนา การบรรยายและ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ข้อ 2 การดําเนินการในการมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทางวิชาการและตก

ลงเพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือการเย่ียมชม จะมีการพูดคุยรายละเอียดที่ตกลงเพ่ิมเติมเป็นรายกรณีไป 
ข้อ 3 ทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ยอมรับในการสนันสนุนการเตรียมการทางการเงินทั้งหมด 

ซึ่งจะต้องมีการเจรจาต่อรองและจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุน 
ข้อ 4 ในเชิงปฏิบัติของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะพยายามส่งเสริมความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยพันธมิตรในกิจกรรมระหว่างประเทศ 
ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงทั้งสองมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติตามความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

และไม่แบ่งแยก บนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือชาติกําเนิด ทั้งสองมหาวิทยาลัยควรที่
จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงเพ่ือกําหนดคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยน อาจารย์หรือ
นักศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดข้อตกลงที่กําหนดและไม่เกิดข้อแตกต่างระหว่างกัน 
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ข้อ 6 ข้อตกลงนี้จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในข้อตกลง ซึ่งอาจจะ
ขยายออกไป โดยได้รับความยินยอมร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 บันทึกข้อตกลงนี้เป็นความตกลงโดยสมัครใจของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงหรือจะบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าว จะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 12 เดือน ซึ่งการสิ้นสุดของข้อตกลงน้ันจะต้องคํานึงถึงอาจารย์และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมในข้อตกลงนี้ด้วย 
 

มหาวิทยาลัยศลิปากร มหาวิทยาลัยยูนนาน 
 
(ลงนาม) …………………………………..…… (ลงนาม) ………………………………………. 

(...........................................)  (...........................................)      
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูนนาน 

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน     
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

EDFR 2 
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Research questionnaireperiod two 

TOPIC : the management role of the International Relations Affairs Management for Art and Design 
Institute in the next decade 

THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS MANAGEMENT FOR ART AND 
DESIGN INSTITUTE IN THE NEXT DECADE 

………………………………………………………………………………………………………. 
 This questionnaire is made from the result of interviewing experts and 
professionals in the topic of the management role of the International Relations Affairs 
Management for Art and Design Institute from the first period. The result has been 
analyzed, synthesized and classified into this questionnaire. 
 The data collected from the second period (EDFR2) is created for the purpose 
of collecting experts and professionals opinion from four different groups which are             
1) scholar 2) people involved 3) stakeholders and 4) National artists 
 The information obtained from this questionnaire will be confidential. The 
presentation of the result will be generalization. Therefore, it won’t have any negative 
affect to the respondents.  
 We greatly appreciate your assistance and we thank you for your kind 
cooperation. 
 

SukontaroatKongcharoen 
Doctoral student, Doctor in Philosophy program  

Educational Administration Department 
Graduate school, Silpakornuniversity 
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คําชี้แจง    
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างระดับความคิดเห็นตรงกับการบริหารงานวิเทศ

สัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ 
5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
3   หมายถึง   ระดับความความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 
1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด  
 

ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

 ด้านที่ 1 ด้านการจัดการหลักสตูรแบบสากล
1 บริหารจดัการสร้าง 1)หลักสูตร (Curriculum) 2) โครงสรา้ง

ของรายวิชา (Course Syllabus) 3) แผนการสอน (Lesson 
Plan) โดยเขียนเป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ  ท้ังระดับ
ปริญญาตรี โท เอก  

  

2 บริหารจดัการให้มกีารลงทุนทางการศึกษา มีการลงทุนจาก
นักศึกษานานาชาติทําให้เป็นสงัคมลกัษณะ “Business 
School Global” เพ่ือรองรบัการพัฒนาคุณค่าของ “คน” ซ่ึง
เป็นทรัพยากรท่ีสาํคัญท่ีสดุ  

  

3 ส่งเสริมในเรื่องของสื่อการสอน และการนาํเสนอเน้ือหาของ
การสอน “Medium of Instruction and Content 
Presentation” ต้องมีทักษะภาษาสากล หรือ ภาษาอังกฤษ 

  

4 “ส่งเสริมเรื่องการฝึกงาน” บรรจุโครงการต่างๆ ในเนือ้หาการ
สอน โดยมีการฝกึงานแลกเปลี่ยนกบัต่างชาติเป็นประโยชน์กับ 
นศ.ได้มี “ประสบการณ”์  

  

5 บริหารจดัการเพื่อส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับ
คณาจารย์ชาวต่างชาติ ในสาขาท่ีมหีลักสตูรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  

6 การสนับสนุนใหม้กีารพัฒนาโครงสรา้งแบบ “Identity 
Global Perspective ใน Curriculum” โดยแบ่งเปน็  
1.Mindset (ความคิด) 2.Core Course (หลกัสูตรแกนกลาง) 
3.Personal Development (การพัฒนาส่วนบุคคล) และ 
Electives International Participation  
(วิชาเลือกแบบมีสว่นร่วมแบบสากล นานาชาต)ิ

  

7 ส่งเสริมการบรหิารจัดการองค์ความรู้แบบเคลือ่นไหว 
“Dynamic Curriculums International”  คือ มีการบูรณา
การของรายวิชา1-3 รายวิชาเข้าด้วยกันและร่วมกับหลกัสูตร
ต่างประเทศ 
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

8 การสร้างความเปน็มืออาชีพแบบสากล คือการสร้างหลักสตูร
ให้เปดิกวา้งและพฒันาใหส้ําเร็จในหลักสตูร ทุกสาขาอาชีพ 

  

9 การสร้างหลักสตูรแบบสากลน้ัน เรามีความจาํเป็นต้องเข้าใจ
และเห็นภาพท่ีแท้จริงของตัวตนของเราก่อนเป็นอันดับแรก 
“Significance of Art&Design Personal is also in 
Attitude and Perception, Identity of Individual” ทําให้
เกิด “ภาพลักษณ”์ ได้เป็นอย่างดี

  

10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวชิาเลือก โดยมี
แนวความคิดเรื่อง “Exchange-Activity-Exhibition” ทําให้
สื่อสารกันได้ดีขึ้น 

  

 ด้านที่ 2 ส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก
(Internet world & Social Network) 

11 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ “Connection Participation’s” 
งานศิลปะและการออกแบบ เพ่ือใหเ้ปิดโลกทัศน์ 
“Worldview” การยอมรบัผู้คนแบบสากล 

  

12 เรียนรู้เรื่องโซเซียลเน็ตเวิรก์กับการบริหารจดัการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัลิขสิทธิ์ ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
กับงานศิลปะและการออกแบบ  

  

13 ส่งเสริม “Application Social Mobile” ของโซเซียล
เน็ตเวิร์ก เพ่ือพัฒนางาน “International Relations of Art 
& Design” 

  

14 รวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรของศิลปะและการออกแบบเพื่อ
ธุรกจิทางการศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาในอนาคตทางโซเซียล
เน็ตเวิร์ก 

  

15 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานโซเซียลเน็ตเวิรก์ แบบ 
“Mobile Network Application Advertise MODEL”  ให ้
1.เข้าถึงง่าย 2.อ่านเข้าใจงา่ย มีการแทรกการสือ่สารด้วย
ภาษาทางศิลปะและงานออกแบบ 3.มีงานศิลปะและการออก
ควบคู่กับคําอธิบายเสมอเพ่ือการประชาสัมพันธห์ลกัสตูร
ทางการศึกษาแบบสากล 

  

16 สนับสนุนการสรา้ง Web site/Page ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
เพ่ือประชาสมัพันธ์องค์กร สถาบันศิลปะและงานออกแบบ 
“Area of the Knowledge worldview for share and 
change”  

  

17 ส่งเสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลี่ยนผลงานทางโซ
เซียลเน็ตเวิร์ก การวิจารณผ์ลงานของ นศ. โดยใช้ภาษาสากล 
ภาษาองักฤษ ผ่านทางSocial Network 

  

18 ในการบริหารจัดการการทํางานผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กใน
เร่ืองตา่งๆ  ต้องมกีารเคลือ่นไหว Movement การ Update 
ตลอดเวลา ทุกวัน  
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

19 สนับสนุนช่องทางการสมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์กออนไลท์ เพ่ือให้ นศ. สามารถเรียนทางออนไลท์ โดย
ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ไม่ตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ 

  

20 บริหารจดัการสร้างและประสานงานกับทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
กูเกิ้ลหรือคราวเพ่ือสร้างพื้นท่ีการสะสม งานให้กับ นศ. หรือ
ศิลปิน  

  

 ด้านที่ 3 ด้านการจัดการพื้นที่ภายในและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Environment, Landscape, Space 
Exterior and Interior of the Campus

21 จัดสถานท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจาํนวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากนานาชาติ เช่น โรงอาหาร อาหารนานาชาติ 
ลานกจิกรรมแลกเปลี่ยน ห้องสมดุ ความสะดวกสบายต่างๆท่ี
จําเป็น เช่น หอพกั และการดแูลเอาใจใส่เช่นเพ่ือนรหัส ฯลฯ

  

22 สร้างวิทยาเขตใหม่ Campus เพ่ือรองรับ นศ. ต่างชาติ และ
ส่งเสริมให้มีชีวติ Lifestyle ในวิทยาเขตใหม ่Campus life ให้
สอดคล้องกับชนชาติของนักศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
Facility ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ นศ. ต่างชาติ 

  

23 สนับสนุน ในการจดัศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มีพื้นท่ีสําหรับงานแสดงศิลปะเพ่ือเปน็
กิจกรรมกลางสาํหรับสรา้งความสัมพันธ์นานาชาต ิหรือการ
แลกเปลี่ยน 

  

24 “Festival cultural art and design bringing tradition 
with the future” การสนับสนุน สง่เสริม ให้มีการสรา้งเสริม
ประสบการณใ์นพืน้ท่ี ให้มีเทศกาลศิลปวัฒนธรรม การ
ออกแบบและประเพณ ี

  

25 ส่งเสริมกจิกรรมสนัทนาการ Event Organize หนัง Cinema 
and Film Festival และดนตรี Jass Music of the Art / 
Contemporary Art เกี่ยวกับศิลปะและการแสดง 

  

26 จัดให้มหี้องรบัรองแขกทางการทูต “Diplomatic Reception 
Room” เน้นการออกแบบเพื่อประสานความสัมพันธอ์ันดี

  

27 ส่งเสริม สนับสนุน และศึกษาวิจัย “พื้นท่ี”โดยรอบสถาบัน 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้พื้นถ่ิน ในพื้นท่ีน้ันๆ เป็นการยกระดับ 
งานสร้างสรรค์  

  

28 สร้างหอศิลป์แบบทันสมัย “Modern” ความทันสมัยในการใช้
วัสดุตกแต่งอาคารทําใหม้ีความย่ิงใหญ่ Grand มีรสนิยมแบบ
สากล International Style  

  

29 สร้างสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีฝึกงาน Work Shop นานาชาติ เพ่ือ
การฝึกงานร่วม และ ทํางานร่วมกัน ระหวา่งคณาจารย์และ 
นศ. นานาชาติพรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีจําเป็น สําหรับ
การสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ ให้มีความพร้อมและ
สมบูรณ์แบบ  
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

30 สร้างพื้นท่ีอาคารเรียน ใหม้ีความหลากหลายแบบนานาชาติ 
เช่น อาเซียน Asian Area แต่ยังคงมคีวามเป็นตนเองในด้าน
ศิลปะและงานออกแบบตกแต่งแบบไทย 

  

 ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 
(To be International Organization Party)

41 “การนําเสนอผลงาน” ดังน้ี การเตรียมความพร้อมของ
คณาจารย์ เจา้หน้าท่ี แบบองค์กรระหว่างประเทศ มีความ
พร้อมในการนําเสนองานแบบนานาชาติ International 
Presentation ควรพร้อมสามารถนําเสนอได้ทันที ทุ่มเท 
มั่นใจและมีความเข้าใจ กจ็ะเกิดความร่วมมือได้รวดเรว็ 
โดยเฉพาะอาเซียน Cooperatives Asian 

  

42 “การดแูล” ดังน้ี สนับสนุนกิจกรรมการตอ้นรับและการสง่
ท้ายแบบสากลเพ่ือสร้างความประทับใจกับโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การดแูลอย่างดี ตามท่ีได้
มีการตกลงรว่มกนั 

  

43 “การยกระดบัความสัมพันธ”์ ดังน้ี มกีารให้เกียรติโดยใช้
วิธีการแบบการฑูต มีการเพิ่มบทบาทการทํางานขององค์กร 
โดย การเชิญสถาบันมาทําความรู้จกัแบบ Open House 
Protocols Techniques แบบมาตรฐานสากล 
เตรียมการดังน้ี 1 “มีการให้เกียรต”ิ การเตรียมความพร้อม
ด้านสถานท่ี การเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าท่ี  
2 “มีการเคารพ” โดยใช้ลักษณะแบบการทูต 
3 “มีข้อมูล” ท่ีพร้อมสมบูรณ์แบบขององค์กรสากล เช่น การ
เลี้ยงต้อนรับ ลกัษณะวิธีการ พธิีการ

  

44 “การสร้างภาพลักษณะขององค์กร” ดังน้ี สือ่สารองค์กรด้วย
วิธีการตา่งๆ ของสถาบันให้ชัดเจนและเคลียร์ ให้เห็นถึง
รากเหงา้ วัฒนธรรม ให้ “คน ยอมรับ ใน มาตรฐานสากล” 

  

45 “บริหารองค์กรและจัดระเบียบความร่วมมือ”ดังน้ีอํานวย
ความสะดวกในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของ
มืออาชีพศิลปะและการออกแบบทางวัฒนธรรมภาคการ
ฝึกอบรมมสี่วนรว่มในโครงการ, เอเชีย, ยุโรป ฯลฯ

  

46 บริหารจดัการองค์กรในเรือ่ง “ความเข้าใจ”
ด้านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง ดนตรีและการมีส่วน
ร่วมทางดา้นวัฒนธรรมในระดับภูมภิาค เช่นการผสาน
เสียงดนตรีไทยท่ีมคีวามไพเราะ หรือ เสียงดนตรีสากล เข้าใน
พื้นท่ี องค์กร อาคารเรียน เกดิความรื่นรม 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานมีรอยย้ิม
ต้อนรับ พนักงานมีสไตล์การแตง่ตัวตามแนวคิดองค์กร

  

47 “การประชาสัมพนัธ์” ดังน้ี บริหารจัดการในองค์กร จัด
ระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ์ในรปูแบบต่างๆ 
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

ให้เห็นความสําคัญของงานดา้นศิลปะและการออกแบบ การมี
ส่วนรว่มทางวัฒนธรรม และการจัดการใหม้ีการฝกึอบรมใน
อาเซียน 

48 ใช้หลกัการ ให้และรับ GIVE&TAKE ในการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กร สถาบันนานาชาติ

  

49 “การแลกเปลี่ยน” ดังน้ี บริหารจดัการแบบองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน ใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรือ่งต่างๆ 
ท่ีสําคัญกับองค์กร และสรา้งความรว่มมือระหวา่งสถาบันและ
ระดับประเทศ

  

50  ให้ความสําคัญกับ “การจัดการประชุมระดับนานาชาติ”
บริหารจดัการให้มกีารจัดประชุมประจําปีของสมาชิกสถาบัน 
องค์กรน้ัน ท่ีต้องการสร้างความร่วมมือ

  

 ด้านที่ 5 ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA
51 “การจดัทํา MOU เพื่อให้ผู้บริหารเดนิทางไดส้ะดวกในการ

ทํางานเพือ่องค์กร” ดังน้ี สง่เสรมิการจัดการ MOU เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้ผู้บรหิาร ศิลปิน คณาจารย์ นักวิชาการ 
เดินทางไปมาหากนัได้ โดยผ่านข้อตกลง “ความเขา้ใจ” 
ร่วมกันผ่าน เอกสารหรือหนังสือบันทึกความเข้าใจ ขอ้ตกลง 
MOU (Memorandums of Understanding) เพราะมีความ
จําเป็นต้องใช้เอกสารในการเดินทางอย่างเป็นทางการ

  

52 “บริหารจัดการวิเคราะห์ MOU เพื่อสร้าง Feasibility Study 
สําหรับพัฒนาองค์กรย่อยด้านวิเทศสมัพันธ์ให้มีความเฉพาะ
ทางมากขึ้น”

  

53 “บริหารจัดการ MOU เพื่อประโยชน์โดยตรงท้ังทางวิชาการ
และปฏิบัติ กับ นักศึกษา” 

  

54 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง MOA (Memorandum of 
Agreement) มีเร่ืองข้อกฎหมาย หลักปฏิบตัิ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
มีเกณฑ์ วิธกีาร เงือ่นไข สญัญา ท่ีชัดเจน  

  

55 “เรื่องการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากนั” สนับสนุนเฉพาะ 
MOU ท่ีมีการ Active จะเป็นผลทางบวก กับองค์กร ควรมุ่ง
ประเด็นไปท่ี Condition หรือเงื่อนไขท่ีฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามได้
ประโยชน์ร่วมกัน “เป็นหลัก”  

  

56 “ควบคุมคุณภาพเอกสาร” ดังน้ี พัฒนาเจา้หน้าท่ีเรื่องร่าง
เอกสาร Expert Skill essentials of writing ต้องมี
ประสบการณ ์และมีความรู้เร่ืองศิลปะและงานออกแบบ หรอื 
มีความเข้าใจ ท่ีจะเรียนรู้ Open mind กับงานศิลปะและการ
ออกแบบ ดนตรี วฒันธรรมตลอดเวลา

  

57 “วิเคราะห์ ขอ้ได้เปรียบ เสียเปรียบ จากเอกสาร” ดังน้ี
MOU MOA เป็นสัญญาความซ่ือสัตย์ จริงใจ ในการทํางาน
บริหารวิเทศสมัพนัธ์ ประโยชน์ท่ีพึงได้รับ ความยุตธิรรม เป็น
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เรื่องการต่อรองความพึงพอใจร่วมกนั ไม่จาํเป็นต้องได้
ประโยชน์มากไปหรือน้อย จนเกินไป ผู้บรหิารงานวิเทศ
สัมพันธ ์ต้องวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ เพ่ือองค์กรได้
อย่างด ี

58 “บริหารจัดการความต่อเน่ืองของเอกสาร” ดังน้ี
บริหารจดัการ MOU& MOA ให้มีความสําคัญระดับดแีละมี
ผลดี สัมฤทธิ์ไปในทิศ มีการทํางานร่วมกันโดยแท้จริง 

  

59 “การบรหิารจดัการเรื่องเวลาให้รวดเร็ว ในการตกลงทําสญัญา
ร่วมกันตามเงื่อนไขท่ีเหมาะสม” เมื่อฝ่ายเราต้องเดินทางไปทํา
การตกลงท่ีต่างประเทศ  

  

60 “การบรหิารจดัการสร้าง MOU ของเครือข่ายในอาเซียน” 
เพ่ือร่วมกันสรา้งประสบการณ์และพฒันาเป็น Resource 
Center เพ่ือสรา้งปฏิสัมพันธ์ กับ นานาชาติตะวันตก ได้ต่อไป
ในอนาคต 

  

 ด้านที่ 6  ด้านการสร้างประสบการณ์และทกัษะแบบสากล 
International Experience and Skill

61 ควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ สิ่งรอบตวั ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ไม่วิตก สามารถเรยีนรู้ และพัฒนาจะทําเกิดประสบการณ์ใน
ตัวของนักศึกษาได้เป็นอย่างด“ีOpen Mind”

  

62 “Exchange-Share-Support-Exhibition”  การแลกเปลี่ยน 
การให้ การสรา้งเสริมประสบการณ์ร่วมกัน การสนับสนุน และ
การสร้างผลงานแสดงร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่

  

63 “Give and Take” การสร้างมิตรภาพ เริ่มต้นจากการให ้ไม่
จําเป็นต้องเป็นเงนิ หรือของมีค่า แต่เป็นของท่ีมีความหมาย 

  

64 “Integrated Skill Cross disciplines concept of Asian 
Art & Design” ในเชิงวิชาการ เรียนออกแบบข้ันสูง การท่ี
สามารถสร้างประสบการณ์รว่มกันผา่นทักษะของศาสตร์
วิชาการ เป็นเรื่องท่ีสําคัญมากในวิชา Integrated Cross 
disciplines ผลลพัธ์ท่ีออกมาจงึเปน็ประสบการณ์เชิง
สร้างสรรค์อย่างด ี

  

65 “Understanding” สิ่งแรกท่ีสาํคัญมากคือเรื่องความเข้าใจ 
เข้าใจในตัวตน เคลียร์ในตนเอง วา่มขี้อดีอย่างไร มีคุณสมบัติ
เด่นอย่างไร ซ่ึงความเข้าใจในตนเอง สามารถ แลกเปลีย่น ”
เรียนรู้” ได้อย่างมทิีศทางท่ีดีและมีคุณภาพ ประหยัด “เวลา” 
ทําให้เกิดประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ในทิศทางบวก

  

66 “Perspective view-Worldview not Comfort Zone”
บริหารจดัการให้มกีิจกรรมเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาใน
คณะศิลปะและการออกแบบมีมมุมอง ทัศนคติ เปิดโลกทัศน์ 
มีมุมมองมนทางบวก ไมป่ิดกั้นตนเอง  
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67 “Platform International for Academic share & 
Change Idea conceptual of Art&Design” ในทางวิชาการ 
ควรสรา้งตารางในแต่ละปีเพ่ือสนับสนุนให้มีเวทีวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการและทางปฏิบัตใินงานศิลปะ
และการออกแบบ 

  

68 “Ecosystem System Strategies: Understanding of 
lifestyle Identity” บริหารจดัการโดยใช้ระบบวัฏจกัรของ
สิ่งมีชีวิต มีการพึง่พาอาศัยซ่ึงกันแบบธรรมชาติ

  

69 “Use and significance of Technology Application : 
More Experience in Social Network” ให้ความสาํคัญกบั
สื่อและเทคโนโลยี แอฟพลิเคช่ัน การสร้างแอพเพ่ือรอรับการ
ประชาสัมพันธ์และเรื่องอื่นๆ ในองค์กรและขยายไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์นอกองค์กรด้วย 

  

70 “Communicate and Experience of skill International 
Language through by Art&Design, Cultural, Music, 
Participates etc.” บริหารจดัการให้มีการตดิต่อสือ่สารและ
ประสบการณข์องทักษะภาษาต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและ
การออกแบบ, วัฒนธรรม, ฟังเพลง, มีส่วนรว่ม ฯลฯ " 

  

 ด้านที่ 7 บริหารจดัการเตรียมความพร้อมเร่ืองกําลังเจ้าหน้าที่
Feasibility Study for build Man-Hours  & Man-Power

71 “Feasibility Study for built up Team” ทําการวเิคราะห์
เพ่ือสรา้งรายงานความเป็นไปไดใ้นการสร้างทีมงานดา้นวิเทศ
สัมพันธ์ท่ีมีความเหมาะสมในเชิงคุณภาพ 

  

72 “Team Work” บริหารจดัการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีม เป็น
การทํางานร่วมกัน  

  

73 “Give more experience by seminars and Training 
absorb Art&Design, Cultural, Music, Participation, 
Platform International etc.”  “การอบรม” การอบรมเป็น
ระยะทําให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทักษะได้เป็นอย่างดีมาก

  

74 ”Excellence Skill, Academic Module Understanding 
& Process Research of Art&Design” as follow: 
บริหารองค์กรให้มทัีกษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชากรท่ีดีมาก 
ท้ังการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความ
เข้าใจในภาษาของศิลปะและการออกแบบ ดนตรแีละ
วัฒนธรรมด้วย พร้อมท่ีจะพัฒนาตลอดเวลา

  

75 “Intelligent Discussions”  บริหารจดัการให้องค์กรมีทักษะ
ด้านการสนทนา การเจรจาต่อรอง และมีการตัดสินใจท่ีดี 
มั่นคง น่าเช่ือถือ 

  

76 “KM,KPI Feedback basic understanding”
การบริหารจดัการงานวิเทศสมัพันธช่์วยสนับสนุนให้มคุีณภาพ
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ดีขึ้นท้ังเรื่อง KM และ KPI 
77 “Be positive aggressive”  บริหารจัดการให้เรียนรู้

คุณลักษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน ซ่ึงเป็นการทํางานเชิงรุกใน
ทางบวกของการทํางานวิเทศน์สัมพนัธ์

  

78 “Everyone can done” บริหารจัดการใหม้ีการส่งเสรมิ 
สนับสนุน ทุกภาคส่วน ให้เรียนรูแ้ละยอมรับ การ “การ
ช่วยกัน” ในการทํางานวิเทศสัมพันธข์องระดับคณะ และ 
มหาวิทยาลัย เมื่อมีการช่วยกันและเป็นหน้าท่ีของทุกคน ก็จะ
เกิดประโยชน์สูงสดุ 

  

79 ผู้บริหาร เลขา มีความแม่นยําเรื่องเอกสารการโต้ตอบสูง มี
ความรู้เร่ืองกฎหมายต่างๆ ท่ีมผีลเกีย่วข้องสงู

  

80 บริหารจดัการเพื่อเพิ่มความเข้าใจระบบ “International 
Service Center” การจัดทํา VISA คณาจารย์ นศ. แขกผู้มา
เย่ียมเยือนและการดําเนินงานในเร่ืองอื่นๆ ใหม้ีความสะดวก
รวดเรว็ มมีาตรฐาน Up Date ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ มี
Call-Center จัดการดแูล 

  

 ด้านที่ 8 ด้านวิสยัทัศน์และพันธกจิแบบสากล International Vision and Mission  
81 “Ecosystem Strategies’ in Vision and Mission” การ

บริหารมวีิสัยทัศน์และพันธกจิแบบสากลในเรื่องของความคิด
โดยใช้กลยุทธิ์แบบ “องค์รวม” คือการเช่ือมต่อกัน การ
เช่ือมโยงกัน พึ่งพากัน 

  

82 “Understanding Logic of International Affair Critical 
Structure of Art&Design: Strategy’s and Implement 
protocols.” บรหิารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์โดยใช้วิสัยทัศน์
และพันธกจิหลักการตรรกะแบบทางการฑูต

  

83 “Passive to Asian: Strategies’ out bond students: Co-
Project share communication academic affairs 
network and give experience skill of activity, travel, 
Project design, Organize report feedback etc. 
Student can manage traveling activity with them 
self.” ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการเรียนรู ้โดยให ้นศ.
สามารถเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเก็บประสบการณ์ โดยมอีงค์กร 
สถาบันเป็นจุดท่ีพกัและให้ข้อมลู 

  

84 “Out of Framework & Design Framework” มีวิสัยทัศน์ท่ี
ไม่อยู่ในกรอบ แตส่ามารถสร้างพันธกิจของกรอบการทํางานท่ี
ชัดเจนได้ในงานวิเทศสัมพันธ์แบบสากล

  

85 วิสัยทัศน์ในงานวิเทศสัมพันธ์คือเปดิใจท่ีจะยอมรับทุกอย่าง
และทําหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีท่ีสุดโดยเฉพาะในเวลาท่ีจํากดั

  

86 “Strategies Project + Double degree” กลยุทธ์คือการให ้
นศ. สามช้ันปี เรียนร่วมกัน และการเรียนแบบระยะสัน้ลงแต่
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ได้ ดับเบิล้ดกีร ี
87 บริหารจดัการกลยุทธ์ เรื่องการใช้ Media ให้เกิดประโยชน์สูง

ท่ีสุด 
  

88 บริหารจดัการเรื่องกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน Work Shop 
แบบ “Face to Face” ให้มผีลดแีละมีคุณภาพมากท่ีสุด
เพราะ จะเกดิสัมผัสความคิดของกนัและกันของศิลปนิ

  

89 “เข้าใจรากเหง้า ปรัชญา” ใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างเป็น
องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน พันธกจิ แบบ “Best Practice” 
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้เป็นอัตลักษณ์ของตน

  

90 บริหารจดัการวสิัยทัศน์และพันธกจิโดยการสร้างเครือข่ายใหม่ 
สร้างความสัมพันธ์กับท่ัวโลกได้โดยไม่ปิดกั้นเฉพาะ เครือข่าย
เดิมทางการศึกษา 

  

 ด้านที่ 9 การบริหารจัดการเชิงรุก
91 บริหารจดัการเพื่อให้โอกาสสําหรับคนไทยเรื่องทุนแลกเปลี่ยน

ระยะสั้นแบบนับหน่วยกิต Credit Mobility โอกาส ในการ
เรียน สอน หรือทําวิจัยในยุโรป” เช่น โครงการ ERASMUS+  

  

92 Establish Resource center KM for Network sociality 
of The LINK Campus : Bologna Process Support 
“จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรความรู ้ศูนย์ข้อมูล ทางสงัคมเครือข่าย
โดยการเช่ือมโยงวทิยาเขต  

  

93 การบริหารจดัการเชิงรุกเพื่อพัฒนาองค์กร แบบ
Marry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์  
(Human Relations) ผู้นําควรเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถใน
การคิดล่วงหน้า     
• ความสามารถในการบูรณาการ 
• ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 
• ความสามารถในการเช่ือมโยงกิจกรรมในองค์กร 
• ความสามารถในการควบคุมผูใ้ต้บงัคับบัญชา 
• ความสามารถในการประสานงาน

  

94 “สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา” เพ่ือผลประโยชน์ในระยะ
ยาว The model framework of EU Credit Transfer: 
Mobility 
1. Double Degree (3+2/4+1 yrs.) 
2. Sand wich Model Programmers & Join Degree

  

95 “การบรหิารเชิงรกุ ท่ีต้อง มีการลงทุนเรื่องการศึกษา การสรร
หานักลงทุนเอกชนเพ่ือสนับสนุน” และการบรหิารจัดการโดย
ศึกษาตามแบบแผนของ  Lisbon strategy and Europe 
2020 Dynamic Knowledge. ซ่ึงเป็นแผนท่ีสนับสนุน
ระดับอุดมศึกษา ดังน้ี  การบริหารเชิงรุกโดยอาศัย “สื่อ” 
สังคม Digital  
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

และสังคม High Performance โดยใช้นวัตกรรมและทักษะ
ของคนเป็นตัวขับเคลื่อน 

96 “ความสาํคัญของ EU-SHARE” “บรหิารจัดการเชิงรกุ” โดย 
การบริหารจดัการเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยสง่เสรมิใหม้ีการ
สนับสนุนสถาบันไทยให้เข้าร่วมโครงการ EU-SHARE 2016

  

97 “บริหารจัดการ ดา้นโครงสรา้งการศึกษา โดยศึกษาตาม
วัตถุประสงค์แบบกระบวนการโบโลญญ่า (Bologna 
Process)” เพ่ือนํามาปรับใช้เทคนิควิธีการสร้างความร่วมมือ 
ASEAN+, ASEAN+EU ในสถาบันเครือข่าย Net Work ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ี คือ การสรา้งพ้ืนท่ีทางการศึกษาร่วมกันภายใน
10ปีเพ่ือเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคน โดยผ่านการศึกษาท่ี
ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันภายในสมาชิกEU & 
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

  

98 “Mobility Research young junior” การสง่เสรมิและ
สนับสนุนใหม้ีการทํางานวิจัยรว่มกันแบบนานาชาติและมีการ
เก็บข้อมลูร่วมกันเน้นเชิงปฏิบัติการ

  

99 CV/Cover Letter workshop ส่งเสริมให้มกีิจกรรม การทํา
ความเขา้ใจ การสร้างประวัติแฟม้ผลงานแบบสากลท่ีมี
คุณภาพให้กบั นศ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําเสนองาน
ตลอดเวลา 

  

100 “Lifelong learning & Cooperation” จัดกจิกรรมสมัมนา
ตลอดปใีนเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ ให้ นศ.นําไปใช้
เป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ

  

 ด้านที่ 10 การบริหารจัดการเชิงรับ
101 ทําการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อนํามาใช้ทํา R&D 

เก็บฐานข้อมลูในระบบสําหรับ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
  

102 บริหารจดัการเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังการพูด
การฟงัการอ่านการเขียนของเจา้หน้าท่ี โดยจัดอบรม

  

103 บริหารจดัการเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับ 
นศ. เป็นระยะ

  

104 บริหารจดัการเรื่องการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร การศึกษาต่อ 
ให้กบั นศ. เป็นระยะ โดยติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ เพ่ือ Up 
Date ข่าวสาร  

  

105 ส่งเสริมกจิกรรม นิทรรศการ ภาพถา่ยงานศิลปะ โดยร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธเ์ป็น
ระยะ ตลอดท้ังป ี

  

106 บริหารจดัการเรื่องท่ีพักศิลปินต่างชาติ ท่ีเข้ามาแลกเปลี่ยนใน
สถาบัน และ องค์กร ให้มีความปลอดภัย 
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ที่ การบริหารงานวิเทศสัมพนัธข์องสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ
และการออกแบบ

ระดับความคิดเห็น สําหรับผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

107 ประสานงาน ช่วยเหลือเร่ืองการต่อ VISA ให้กบั อาจารย์ท่ีมา
ทํางานแลกเปลี่ยนในไทยใหม้ีความรวดเรว็

  

108 บริการศิลปินเรื่องการแปลภาษา การสื่อสาร เมื่อต้องมีการ
นําเสนอผลงานของศิลปินท้ังไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี

  

109 เสนอแนะแนวทางแก้ไข และ พัฒนาองค์กร โดยรับความฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและรวมถงึเจ้าหน้าท่ีในงานวิเทศ
สัมพันธด์้วย

  

110 บริหารจดัการให้คนในองค์กรงานวิเทศสัมพันธ์มีความสุขใน
การทํางานเพ่ือพฒันาการทํางานไปในทางบวกเน่ืองจากเป็น
งานท่ีช่วยสนับสนุนองค์กร สถาบัน และ นศ. คณาจารย์

  

 ด้านที่ 11 การจรรยาบรรณการบริหาร
111 มีความซ่ือสัตย์ จรงิใจในการบริหาร เนื่องจากงานวิเทศ

สัมพันธ์เป็นเรื่องของการประสานงาน เจรจา ดัง่นักการทูต
  

112 ความเขา้ใจในการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ในเรื่องการบริการ
คือ การแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไป ต้องใช้เทคนิคให้
ถูกต้อง 

  

113 การบริหารในองค์กร สถาบัน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้   
114 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ตอ้งเขา้ใจในนโยบายของสถาบัน 

องค์กร และทําตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างดี
  

115 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมี
การตัง้กรรมการท่ีเหมาะสมและคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพ่ือ 
ความโปรง่ใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้

  

 ด้านที่ 12 การคุณภาพการบริหารจัดการ
116 มีการพัฒนาแบบเป็นระบบ ไมห่ยุดน่ิง ในเชิงคุณภาพ เช่นมี

การประสานงานกับสถาบันต่างประเทศ และ สามารถ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือสร้างองค์ความรูใ้หก้ับ นศ. ท้ังใน
โครงการใหญ่และย่อย ได้เป็นระยะ

  

117 มีเกณฑ์ในระดับคณะ เพื่อสรา้งความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ โดยให้คณาจารย์มีสว่นในการบริหารจัดการดว้ยจะดี

  

118 มีหลกัการตามนโยบายของสถาบันและองค์กร ปฏิบตัิตาม
องค์กรของตน จะทําใหม้ีผลไปในทิศทางเดียวกัน

  

119 มีตรรกะสากล มมีาตรฐานทางการสร้างหลักการบริหาร มีผล
การประเมินโครงการและวิเคราะหผ์ลลพัธ์ได ้ตรวจสอบได้

  

120 “Quality of Academic Affair”
มีการบริหารจัดการร่วมกับนานาชาติอย่างเหมาะสมท้ังศาสตร์
วิชาการและศาสตร์การปฏิบัติ ในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ 
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Explanation    
Please mark  in the space of opinion with THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 
MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN THE NEXT DECADE      

5 = Most 
4 = Many 
3 = Medium 
2 = Little 
1 = Minimal level  
 

No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

 1. Management of the Global International Program.
1 Management Program 1) Curriculum 2) Course Syllabus

3) Lesson Plan The author is a universal language is 
English all of Undergraduate or graduate and PhD 
Program. 

   

2  “Business School Global”    
3  “Medium of Instruction and Content Presentation”    
4 "Promote Job Training" package projects. The content of 

teaching The internships with foreign exchange benefits 
of student and have the "experience". 

   

5 Managed to encourage the exchange of faculty and 
faculty foreigners. In the field with a course in the same 
direction. 

   

6  “Identity Global Perspective in Curriculum” 
1.Mindset  2.Core Course  3.Personal Development  
Electives International Participation  

   

7 “Dynamic Curriculums International” The integration of 
the course 1-3 Course curriculum together and with 
other countries. 

   

8 The creation of an international professional. The course 
is to create a more open and developed in the course 
of all professions. 

   

9  “Significance of Art&Design Personal is also in Attitude 
and Perception, Identity of Individual”  
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No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

10 Promotional activities in the courses selected. The 
concept of “Exchange-Activity-Exhibition”  

   

 2. Management of the Internet world & Social Network.
11 Promotional “Connection Participation’s”  Art and 

Design Program For  “Worldview”  
   

12 Learn sympathizers’ network management information 
relating to copyright. Legal requirements Art and design. 

   

13 Supports “Application Social Mobile” for develop
“International Relations of Art & Design”. 

   

14 Gather resources, knowledge of art and design to 
business education. Contribute to the future 
development of sympathizers’ network. 

   

15 Support “Mobile Network Application Advertise MODEL”  
1. Easy access. 2. Easy to understand Insert the 
communication language of art and design. 3. The art 
and design, coupled with the explanation always to 
promote international educational programs. 

 
   

16 Support to design Web site/Page for Art and Design 
Program “Area of the Knowledge worldview for share 
and change”  

   

17 Promoting experience sharing, exchange of works of 
sympathizers’ network.  The criticism of the work of 
Prof. using the universal language of English via Social 
Network. 

   

18 To manage the system through a network of 
sympathizers issues. Is moving to the Movement Update 
time every day. 

   

19 Channel support and enrollment classes through 
sympathizers Network online service, to the ice. You can 
learn the online service. Save time, save money by not 
having to travel abroad. 

   

20 Manage and coordinate the network of sympathizers. 
Google or time to create space for the collection of 
student or artist. 
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No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

 3.Environment, Landscape, Space Exterior and Interior of the Campus 
21 The facility is prepared to support a number of 

international exchange students like cafeteria food. 
Exchange activities Library comfort necessary, such as 
hostels and caring friend codes, etc. 

   

22 Build a new campus for the Campus Prof. foreigners and 
encourage life Lifestyle in the New Campus Campus life 
in accordance with the nation's students. Facility with 
facilities to meet the needs of the student foreigners. 

   

23 In support of the Cultural Center or improve the 
environment, space for art to create an activity center 
for international relations or exchange 

   

24 “Festival cultural art and design bringing tradition with 
the future” 

   

25 Support the Event Organize, Cinema and Film Festival 
and Jass Music of the Art / Contemporary Art.  

   

26 Organize a reception for diplomatic "Diplomatic 
Reception Room" is designed to cement the 
relationship. 

   

27 Promote and support research "Area" by the Institute To 
the knowledge of the vernacular. In that area Enhancing 
creative 

   

28 Create a Modern Art Gallery "Modern" modernization of 
the building materials have great taste Grand 
International. International Style. 

   

29 Built Environment Training Work Shop for international 
internships and joint collaboration between faculty and 
Prof. international facilities needed. For the creation of 
art and design. To be ready and perfect. 

   

30 Create a school building For a variety of characters, such 
as ASEAN, Asian Area but are still in their artistic and 
design style Thailand. 

   

 4 .To be International Organization Party.
31 "Presentation" is as follows: The preparation of faculty, 

staff and international organizations. Are ready for 
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No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

presentations International. International Presentation 
should be ready to offer a dedicated instant confidence 
and understanding. It will take collaboration a breeze. 
The ASEAN Cooperatives Asian. 

32 "Care" is as follows:  Support and welcome the end to 
make an impression on the international exchange of 
students and faculty. Well maintained According to a 
mutual agreement. 

   

33 "Elevate relations" is as follows: With respect and dignity 
by means of a diplomat. With the increasing role of the 
organization by inviting institutions to recognize an Open 
House Protocols Techniques international standard. 
Arrangements are: 1 "had the honor" to prepare the site. 
Preparation of staff. 2 "with respect to" the style of 
diplomacy. 3 "have information" that, along with 
international organizations like the perfect evening. Look 
how ritual. 

   

34 "The imaging characteristics of the organization." is as 
follows: Communications in various ways The Institute 
provides clear and clear The cultural roots to "agree on 
international standards." 

   

35 "Organization and organizing cooperation”. is as follows:
Facilitate regional and representing the interests of 
professional art and design, cultural participation in the 
training program, Asia, Europe, etc. 

   

36 Corporate management in "understanding”. Art and 
Design concerts and participation in culture in the 
region. Thailand, for example, merges music with 
symphonic music or sound. In the enterprise space, the 
building was delightful. Officials and stakeholders such 
as employees greeted with a smile. Employees have 
style based organizations. 

   

37 “Public relations” is as follows: Management 
organizations in order to promote public support. In 
different ways The importance of the work of art and 
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No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

design. Participation Culture And management training in 
the region. 

38 GIVE & Take and make use of the cooperation between 
international institutions. 

   

39 “Exchange” is as follows: International management By 
encouraging the exchange of stories. The organization 
And partnerships between institutions and countries. 

   

40  The focus is on "The international conference".
Management has organized the annual meeting of the 
members of that organization who wants to build a 
partnership. 

   

 5. Document Management MOU and MOA
41 "The preparation of the MOU to give administrators easy 

access to work for the organization." is as follows: 
MOU to promote the interests of administrators, faculty, 
scholars, artists to come together. Through the 
agreement "an understanding" shared document or book 
through a Memorandum of Understanding Agreement 
MOU (Memorandums of Understanding) it is necessary 
to documents on official travel. 

   

42 "Management Analysis MOU for Feasibility Study for the 
development of small enterprises in International Affairs 
with a specialization more". 

   

43 "Management MOU to directly benefit students with 
both academic and practical." 

   

44 Support sector MOA (Memorandum of Agreement) with 
the legal principles involved with the way the contract 
terms are clear. 

   

45 "The benefits are not equally shared. “Only MOU with 
Active will contribute positively to the organization 
should focus on Condition and conditions on our 
opponents have common interests, "primarily". 

   

46 "Control documents" is as follows: Development officials 
about the draft document Expert Skill essentials of 
writing experience required. And knowledge of art and 
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No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

design, or the understanding to know Open mind with 
art, design, music and culture all the time. 

47 "Analyzes the advantages, disadvantages of documents" 
is as follows: MOU MOA is the honest sincerity in the 
work of International Affairs. The benefits that they get 
justice are to negotiate a mutually satisfying. No need to 
get too much or too little on Foreign Relations 
executive. To analyze the advantages, disadvantages 
The organization is well. 

   

48 "Management continuity of the document”. Is as 
follows: Management MOU & MOA is vital to the well, 
and with good results. Achievement in direction A true 
collaboration. 

   

49 "Management's time to fast. In agreement with the 
condition that "the parties have agreed to travel to a 
foreign country. 

   

50 "The management of the MOU to build a network in the 
region" to share experiences and develop the Resource 
Center to interact with the international West in the 
future. 

   

 6. International Experience and Skill.
51 Should open mind to accept new things around them 

accept the changes cannot be troubled to learn. And to 
make the experience of the students as well.  “Open 
Mind” 

   

52 “Exchange-Share-Support-Exhibition”  Exchange of 
experiences and mutual support and create a show 
together. Born knowledge. 

   

53 “Give and Take” To build friendships Starting from Not 
necessarily money or valuables, but are meaningful. 

   

54 “Integrated Skill Cross disciplines concept of Asian 
Art&Design”  Academically Learn advanced design Being 
able to create a shared experience through the skills of 
academic science. It's a very important subject 
Integrated Cross disciplines outcome was a positive 
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experience as well. 
55 “Understanding”  The first thing that is very important 

to understand. Understanding of identity Clear self That 
has its advantages, however, A notable feature, 
however, This understanding can exchange their 
"learning" has the great quality and saving "time" makes 
the experience and new skills in a positive direction. 

   

56 “Perspective view-Worldview not Comfort Zone”
Management of the activities for teachers and students 
in the Faculty of Art and Design with a view to explore 
attitudes with a view of the positive. Do not block 
yourself.  

   

57 “Platform International for Academic share & Change 
Idea conceptual of Art&Design” Academic schedule 
should be created each year to support the academic 
arena to exchange technical ideas and practice in art 
and design. 

   

58 “Ecosystem System Strategies: Understanding of lifestyle 
Identity” บริหารจัดการโดยใช้ระบบวัฏจักรของสิ่งมชีีวิต มีการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันแบบธรรมชาต ิ

   

59 “Use and significance of Technology Application : More 
Experience in Social Network” 

   

60 “Communicate and Experience of skill International 
Language through by Art&Design, Cultural, Music, 
Participates etc.”  

   

 7. Feasibility Study for build Man-Hours & Man-Power.
61 “Feasibility Study for built up Team” To create a report 

analyzing the possibility to create a team of 
International Affairs is appropriate in terms of quality. 

   

62 “Team Work” International Management Team 
Collaboration. 

   

63 “Give more experience by seminars and Training absorb 
Art&Design, Cultural, Music, Participation, Platform 
International etc.”  
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64 ”Excellence Skill, Academic Module Understanding & 
Process Research of Art&Design” as follow: 
Organizational management skills in English faculty 
member at a whole lot of listening, speaking, reading 
and writing as well as an understanding of the language 
of art and design. Music and culture Ready to take time. 

   

65 “Intelligent Discussions” Management provides 
organizations with conversation skills. Negotiation And 
good judgment, stability, reliability. 

   

66 “KM,KPI Feedback basic understanding” Management 
Affairs to encourage a better quality of both KM and KPI. 

   

67 “Be positive aggressive” Managed to learn the hard 
outer soft features. This proactive in a positive working 
relationship was preaching. 

   

68 “Everyone can done” Management support for the 
promotion of all sectors to learn and accept the "help" 
in the work of the Foreign Relations Committee and has 
helped the university and the duty of everyone. It will 
benefit. 

   

69 Executive Secretary accurate documents highly 
interactive. Knowledge of laws The results are highly 
relevant. 

   

70  “International Service Center” The preparation of the 
VISA faculty Prof. Amir visitors and operations in other 
areas. To facilitate standards Up Date relevant 
information periodically. A Call-Center management. 

   

 8. International Vision and Mission.
71 “Ecosystem Strategies’ in Vision and Mission”

Management has the vision and mission of the universal 
idea of using the strategy of "holistic" is connected. 
Coherent interdependent. 

   

72 “Understanding Logic of International Affair Critical 
Structure of Art&Design: Strategy’s and Implement 
protocols.”Managing relations with the vision, mission, 
principles and logic diplomacy. 

   



259 

 

No 
THE INTERNATIONAL RELATIONS AFFAIRS 

MANAGEMENT FOR ART AND DESIGN INSTITUTE IN 
THE NEXT DECADE 

Level 
Researcher 

5 4 3 2 1 

73 “Passive to Asian: Strategies’ out bond students: Co-
Project share communication academic affairs network 
and give experience skill of activity, travel, Project 
design, Organize report feedback etc. Student can 
manage traveling activity with them self”. 

   

74 “Out of Framework & Design Framework” A vision that is 
not in the frame. But the mission of creating a 
framework that was clearly in international affairs. 

   

75 The vision of International Affairs is open to accept 
everything and act as fully as possible, especially in the 
limited time. 

   

76 “Strategies Project + Double degree”
The strategies are to Prof. third grade classes together 
and learn a short, but not. Double degree. 

   

77 Management strategies for the Media to benefit the 
most. 

   

78 Management Strategies Work Shop is run by the "Face to 
Face" with good quality and the most since. Be exposed 
to the idea of another artist. 

   

79 "Understanding the fundamental philosophy of" the 
science is solid. To create a body of knowledge to be 
used in a mission "Best Practice" for excellence only. As 
their identities. 

   

80 Management vision and mission by creating new 
networks. Building a relationship with the world by not 
only blocking. The education network. 

   

 9. Proactive Management. 
81 Managed to provide opportunities for exchange of 

Thailand's capital, short-term credit Credit Mobility 
opportunity to study, teach or do research in Europe "as 
the ERASMUS +. 

   

82 Establish Resource center KM for Network sociality of 
The LINK Campus : Bologna Process Support" The 
establishment of a resource center for information 
about the social network by linking the campus. 
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83 The proactive management to enterprise development.
Marry Parker Follett: (Human Relations) Leaders should 
possess the ability to think ahead. 
• The ability to integrate. 
• The ability to eliminate the opposition. 
• The ability to link the activities of the organization. 
• The ability to control subordinates. 
• The ability to coordinate. 

   

84 "Supporting educational investment" to yield long-term 
benefits. The model framework of EU Credit Transfer:. 
Mobility: 1. Double Degree (3 + 2/4 + 1 yrs.). 2. Sand 
which Model Programmers & Join Degree. 

   

85 "The administration needs to be proactive investor 
education. Recruiting private investors to support the 
"Education and managed by conventional. Lisbon 
strategy and Europe 2020Dynamic Knowledge. The map 
below support levels. By proactively managing "the 
media" social Digital. High Performance and social 
innovation, and using people's skills as a driver. 

   

86 "The importance of EU-SHARE”. “Proactive 
management" by management to develop the campus 
and propel Thailand into a world-class university. By 
encouraging the support of Thailand to attend the EU-
SHARE 2016. 

   

87 "Management Structural studies The objectives of the 
Bologna process (Bologna Process) ". 
To apply technical cooperation. ASEAN +, ASEAN + EU 
institutions in network Net Work related. 
As is the creation of a common educational space 
within 10 years to the development of knowledge. 
Through education, benefiting from synergies within 
member EU & developing countries. 

   

88 "Mobility Research young junior"To promote and 
encourage international co-operation, research and data 
collection on the joint workshop. 
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89 CV / Cover Letter workshop Encourage activity 
Understanding Creating Personal Portfolios universal 
quality to the Prof. to prepare the presentation time. 

   

90 “Lifelong learning & Cooperation”
Organized throughout the year in the field of lifelong 
learning, so as Prof. applied concepts in creative 
projects. 

   

 10. Passive Management. 
91 The document storage system. To be used for R & D 

database system for monitoring and evaluation. 
   

92 Manage and develop their English speaking, listening, 
reading, writing, training of staff. 

   

93 Manage the activities of the Education Prof. periodically.    
94 Executive education courses to handle public relations 

for the Prof. periodically by contacting embassies Up 
Date for news. 

   

95 Promoting art exhibition By partnering with organizations 
Is involved Advocates for a whole year. 

   

96 Accommodations manage foreign artists. Incoming 
institutions and organizations in exchange for security. 

   

97 Coordinate assistance to the teachers who work with 
VISA to provide a quick exchange in Thailand. 

   

98 Artist's translation services to communicate with 
presentations of artists, both Thailand and overseas as 
well. 

   

99 Suggest solutions and enterprise development by 
getting feedback from all stakeholders, including officials 
in the Foreign Relations. 

   

100 Management of the organization in International Affairs 
is happy to work for development work in a positive 
way as a supporting organization of the Institute and 
student and faculty. 

   

 11. The ethics management.
101 มีความซ่ือสัตย์ จรงิใจในการบริหาร เน่ืองจากงานวิเทศสัมพันธ์เป็น

เร่ืองของการประสานงาน เจรจา ดัง่นักการทูต 
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102 Understanding of international affairs in the 
administration of the service is to introduce not help 
too much. Be used correctly. 

   

103 Management in organizations, institutions must be 
transparent and verifiable. 

   

104 Administration affairs must understand the policies of 
the institution and the organization's vision and mission 
as well. 

   

105 Management must be justified. Such funding The 
directors have a reasonable and appropriately chosen to 
be transparent and fair. Can be checked. 

   

 12. The quality management.
106 Has developed a dynamic system in terms of quality as 

a liaison with foreign institutions and faculty to exchange 
knowledge and to student both large and small projects 
for a long period. 

   

107 A threshold level of To create flexibility in the 
management. The faculty is involved in the 
management of the well. 

   

108 The principles are based on the policies, institutions and 
organizations. Follow their organizations Will result in 
the same direction. 

   

109 Logic has created an international standard 
management principle. A project assessment and 
analysis of the results verified. 

   

110 “Quality of Academic Affair” 
Managed properly with the international science fairs 
and science performance. In the field of art and design. 

   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ประวัติทางวิชาการผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ประวัติผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนที่ 18 (13 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) สังกัดข้าราชการบํานาญ คู่สมรส ฯพณฯ รัชฎา ถาวรเวช (อดีต
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมดํารงตําแหน่ง 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2499 โรงเรียนอรุโณทัย ลําปาง 
พ.ศ. 2503  โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ลําปาง 
พ.ศ. 2509  โรงเรียนอํานวยศิลป์พระนคร 
พ.ศ. 2516 ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2524 Master of Architecture Illinois Institute of Technology, Chicago 

USA. 

ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. 2525 - 2554  อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พ.ศ. 2539 - 2543  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2544 - 2547  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2547 - 2555 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พ.ศ. 2555 - 2556  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประสบการณก์ารทํางาน 
งานด้านบริหาร 
พ.ศ. 2527 - 2531  เลขานุการภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร 
พ.ศ. 2531 - 2535  หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ม.ศลิปากร 
พ.ศ. 2537 - 2538 กรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 
พ.ศ. 2539 - 2543  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 
พ.ศ. 2544 - 2547  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ. 2544 - 2547  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศลิปากร (รองอธิการบดี) 
พ.ศ. 2544 - 2547  อนุกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร (รองอธิการบดี) 
พ.ศ. 2544 - 2547 กรรมการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 (รองอธิการบดี) 
พ.ศ. 2544 - 2547  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐประจํามหาวิทยาลัย

ศิลปากร (CIO) 
พ.ศ. 2546 - 2547  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2546 - 2547  กรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) 
พ.ศ. 2547 - 2555  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ม.ศิลปากร 
พ.ศ. 2551 - 2554  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ประเภทผู้บริหาร (คณบดี) 
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์ 

2. รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
โทร.02-997-2222 ต่อ 3631  
e-mail address: pisprapai@yahoo.cm 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2512 - 2515 ปริญญาตรี ศลิปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) คณะมัณฑนศิลป์  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พ.ศ. 2515 - 2518 ปริญญาโท Master of Fine Arts (สาขาวิชาออกแบบภายใน) 

มหาวิทยาลัย แคนซสั สหรัฐอเมริกา คะแนนเฉล่ียสะสม 4.00     
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “The Study of Interior Design and Graphic 
Signage for Allen Field House Indoor Stadium, University of 
Kansas.” 

ประวัติการทํางานวิชาชพีและสถานศึกษา 
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน  คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ 
พ.ศ. 2543-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  
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 วิชาที่สอน:วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
ตะวันตก ในศตวรรษที่ 20 การออกแบบภายในเบ้ืองต้น  สัมมนาการ
ออกแบบภายใน  โครงการศิลปนิพนธ์และศิลปนิพนธ์ 

พ.ศ. 2530-2543 หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายในและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลยัรังสิต  

นักออกแบบอิสระ:   บริษัท ฮอลมาร์ค การ์ด แคนซัส, รัฐมสิซูร,ี ประเทศสหรัฐอเมริกา  
บริษัท อเมริกัน กรีติงส์, คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ, ประเทศสหรฐัอเมริกา  
บริษัท เคอเรนต์ กรีติงส์การ์ด, รัฐโคโรลาโด, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2536-2540 นักออกแบบอาวุโส 
 บริษัท ฮอลมาร์ค การ์ด, แคนซัส, รัฐมสิซูร,ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2534-2535 อาจารย์พิเศษ: มหาวิทยาลัยศิลปากรและจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 วิชาที่สอน: ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์, ออกแบบตัวอักษรและ 
 ออกแบบภาพประกอบ  
 นักออกแบบ บริษัทเซเวน ซสี์ จํากัด  
 Freelance Designer, Jim Thompson Co. Ltd.,  
 McCann Ericson Co. Ltd.  
 บริษัท จิม ทอมสัน จํากัด  
 บริษัท แมคคาน อิริคสัน จํากัด 
พ.ศ. 2518-2524 นักออกแบบ:  แผนกLettering Design  
 บริษัท ฮอลมาร์ค การ์ด แคนซัส, รัฐมสิซูร,ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2516-2518 นักออกแบบภายใน: สํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย

แคนซสั, ลอว์เรนซ์, แคนซสั, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 บริษัทเอ็ดวาร์ด คีท, แคนซสั, รัฐมสิซูร,ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทุนวิจัย/ตํารา  
พ.ศ. 2545–2546 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยโบราณให้เป็นผ้าไทยร่วม

สมัย “ วิจัยสาขาปรัชญา ประเภทกําหนดเร่ือง ประจําปีการศึกษา 2002 
สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 

พ.ศ. 2546–2547 โครงการตําราเรื่อง “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน ในศตวรรษที่ 20  ทุนวิจัยทบวงมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2003 
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พ.ศ. 2551-2552 โครงการวิจัยเรื่อง “การรักษาอัตลักษณ์ในบริบทโลกาภิวัตร กรณีศึกษา: 
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน” ทนุวิจัยจากสํานักศิลป
วัฒนธรรร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2551 

บทความวิชาการ พิศประไพ สาระศาลิน “การวิจัยทางมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ      
ด้านการพัฒนาผ้าโบราณสู่ตลาดสากล “วารสารวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26 -28 มีนนาคม 2547 

ผลงานตพีิมพ์  Sarasalin, Pisprapai. “ Preserving Identity in a Global Context Case 
Study: 

 Architecture and Interior Design”, Design Principles and Practices: 
An International Journal, Volume 3. Number1,  Common ground 
Publishing, 2009.  

 Sarasalin,Pisprapai. “ Contemporary Adaptation of Classical Thai 
Textile”, Design Network Asia,No.21. Japan Design Foundation, 2004  

 พิศประไพ  สาระศาลิน “ การพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยโบราณให้เป็นผ้าไทยร่วม
สมัย” วารสารวิชาการ เสนอในที่ประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ มนุษยศาสตร์กับ
การพัฒนาประเทศ : ปัญหาของประเทศที่ต้องแก้ด้วยมนุษยศาสตร์” สาํนักงาน
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วันที่ 19-20 สงิหาคม 2548   

 Sarasalin, Pisprapai. “ The Creation of New Design Products Utilizing 
National Asian Materials for Environmental Preservation”, Design 
Network Asian, No.17. Japan Design Foudation, 2002  

 พิศประไพ  สาระศาลิน “ หลกัสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ”  
วารสารวิชาการสภาวิชาการ สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน แห่
งประเทศไทย, มิถุนายน 2546 

การแสดงนทิรรศการ  
พ.ศ. 2548 นิทรรศการผลงานออกแบบผ้าไทยในงานประชุมทางวิชาการและงานนิทรรศการ 

แห่งชาติ “จากห้ิงสู่ห้าง” จดัโดยสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2546 นิทรรศการผลงานออกแบบผ้าเรื่อง “มหัศจรรย์กับงานสิ่งประดิษฐ์จากผนืผ้า ร่
วมกับพาซายา-เจนัว” ณ ศูนย์การค้าเกสรพลาซาและในงานแสดงสินค้า 
Bangkok International Fashion 

พ.ศ. 2543 นิทรรศการผลงานสิ่งทอ เร่ือง “Busy Brains Meet Busy Fingers”  สาํหรับ
โครงการแม่ฟ้าหลวง ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2536 “นิทรรศการผลงานออกแบบการ์ดจาก บริษัท Hallmark ประเทศ
สหรัฐอเมริกา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2535 “นิทรรศการผลงาน Paint บนผ้า” ช่ือเร่ือง The Creative Design of 36 
Women”  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

บรรยายวิชาการ 
พ.ศ. 2552 “Preserving Identity in a Global Context Case Study: Architecture 

and Interior Design”, บรรยายในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ณ Technical 
University, กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   

พ.ศ. 2548 “อัตตลักษณ์ในการออกแบบของไทย” และ “การพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทย
โบราณให้เป็นผ้าไทยร่วมสมัย” บรรยายในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เอเซีย 
ดีไซน์ เนทเวิร์ก ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 

พ.ศ. 2548 “การออกแบบสวนในพ้ืนที่ขนาดเล็ก” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2547 “การวิจัยทางมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ : ด้านการพัฒนาผ้าโบราณสู่

ตลาดสากล” บรรยายในงานประชุมทางวิชาการแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
“การทําวิจัยในช้ันเรียน” บรรยายในการสมัมนาอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ คณะ
โบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร “การพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยโบราณให้เป็นผ้า
ไทยร่วมสมัย” บรรยายในงานประชุมทางวิชาการแห่งชาติจัดโดยคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาปรัชญาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 “การเรียนการสอนด้านแอนนิเมช่ัน และมลัติมีเดียของประเทศไทย” บรรยาย
ในงาน Tam แห่งชาติ จัดโดยกระทรวง ไอซ ีที ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 “การออกแบบเพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืน” บรรยายในงานประชุมทางวิชาการของสภา
วิชาการ สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในประเทศไทย ณ สถาบัน
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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การบริการวิชาการ  
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณารับรองปริญญา และประกาศณียบัตรหรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและมณัฑนศิลป์, 
 สภาสถาปนิก 
พ.ศ. 2547 คณะกรรมการที่ปรึกษาการร่างหลักสูตรปริญญาตรี  
 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2546 คณะกรรมการที่ปรึกษาร่างหลักสูตรปริญญาตรี โท สถาปัตยกรรมภายใน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544 - 2548 คณะทํางานศิลปะและการออกแบบในโครงการร่วมพัฒนาวนอุทยานแห่

งชาติหาด วนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ SPAFA, British Council 
และกรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2545 2544 ผู้ก่อต้ังและดํารงตําแหน่ง ประธานสภาวิชาการ สถาปัตยกรรมภายใน
และการออกแบบภายใน แห่งประเทศไทย คนท่ี 1 เกียรติคุณ 

พ.ศ. 2545 รางวัล อาจารย์ดีเด่น (ประจําปีการศึกษา) 2002 สาขาการเป็นครู     
มหาวิทยาลัยรงัสิต รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น (ประจําปีการศึกษา) 2005  
สาขาส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2548 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2549 รางวัลสอนดีเด่น มหาวิทยาลยัรังสิต 

ทุน 
พ.ศ. 2549 ได้รับทุนอบรมสัมมนาด้านผู้นําจากสถาบันแฮกกัย เมาอิ รัฐฮาวาย   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ (ช่ือเล่น: เถิน) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรงัสิต ที่มีอายุน้อยที่สุด นับแต่ก่อต้ังคณะ นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว ยังมีผลงาน
ด้านพิธีกรรายการโทรทัศน์ และงานบันเทิง โดยเป็นที่รู้จักจากบท "คณุเฉื่อย" ในภาพยนตร์ไทย
เร่ือง "บุญชู ผูน่้ารัก" 

ประวัติ ดร.นฤพนธ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ที่จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของคุณพ่อ แต่กลับมีช่ือเล่นว่า เถิน เพราะต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง อันเป็นบ้านเดิมของแม่ ต่อมา ย้ายภูมิลําเนามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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การศึกษา  ดร.นฤพนธ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลังจากน้ัน ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรีย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา
สถาปัตยกรรม (Master of Architecture) ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแห่งเวียนนา 
(Vienna University of Technology) ประเทศออสเตรีย และปรญิญาเอก สาขาการ
ผังเมือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนาเช่นกัน 

การทํางาน นฤพนธ์ ไชยยศ ทํางานเป็นอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัย
รังสิต และได้ดํารงตําแหน่งคณบดีที่มีอายุน้อยที่สุดของคณะอีกด้วยนอกจากการสอน
ประจํามหาวิทยาลัยแล้วยังมผีลงานการแสดงภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อีกจํานวน
หน่ึง 

ประวัติงานด้านสถาปัตย์และงานศลิปะ 
 นฤพน ธ์  ไ ชยยศ  ทํ า ง าน เ ป็นอาจาร ย์ประจํ าคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์      

มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ดํารงตําแหน่งคณบดีที่มีอายุน้อยที่สุดของคณะอีกด้วย
นอกจากการสอนประจํามหาวิทยาลัยแล้วยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์อีกจํานวนหน่ึง 

ประวัติงานด้านงานวิเทศสัมพันธ ์
ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ระดับคณะ บริหารจัดการระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
โดยเช่ือมกับศูนย์อํานวยการนวัตกรรมและงานต่างประเทศมหาวิทยาลัย โครงงาน
นักศึกษา เน้นทางการวิเคราะห์อาเซียน วัฒนธรรม และอื่นๆ เพ่ือใช้ในงานออกแบบ 

4. ผศ.ดร.โจเซฟ  โบว์แมน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหดิล 

5. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง  
คว้าศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2552 สาขาทศันศิลป์ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่และเขม็
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 ก.พ. น้ี เน่ืองใน
วันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
การศึกษา และดูงาน : ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ศลิปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรวิชาวาด
เส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
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ตําแหน่งปัจจุบัน :  23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศลิปะร่วมสมัย สาขา
ทัศนศิลป์ 
การทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ : ได้รับรางวัลศิลปินช้ันเย่ียม สาขาจิตรกรรมจากงาน
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2522  
รางวัลเหรียญเงินจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่22 (จิตรกรรม) 
รางวัลเหรียญทองจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23  
รางวัลศิลปกรรมยอดเย่ียมจากศิลปกรรมครบรอบที่ 3 ของหอศิลป พีระศรี  
รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติ ครบรอบที่ 3 ของหอศิลป พีระศรี 
รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินช้ันเย่ียม สาขาจิตรกรรม 
ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินช้ันเย่ียม สาขาจิตรกรรม 
ศาสตราจารย์ประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประธานสภาคณบดีศิลปะแหง่ประเทศไทย 
23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ 
8 มกราคม 2552 ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2552 สาขาสาขาทัศนศิลป์ 

6. ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ 
การศึกษา 1.“B.Sc. (Economics) (Honours), University of Bath สหราชอาณาจักร” 

2.“D.Phil. (Economics), University of York สหราชอาณาจักร” 
3.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที ่23 วิทยาลัยนักบริหาร สํานักงาน 
ก.พ. พ.ศ. 2540 
4.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 

ประวัติรบัราชการ 
พ.ศ. 2523 – 2530  เจ้าหน้าที่การทูต 4  กองสนเทศเศรษฐกิจและการค้า กรมเศรษฐกิจ 
 เจ้าหน้าที่การทูต 5  กองสนเทศเศรษฐกิจและการค้า กรมเศรษฐกิจ 
 เจ้าหน้าที่การทูต 6  กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ 
 เจ้าหน้าที่การทูต 6  กองสนเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2530         เจ้าหน้าที่การทูต 6  กองยุโรป กรมการเมือง 
พ.ศ. 2531-2532 เจ้าหน้าที่การทูต 7  กองยุโรป กรมการเมือง 
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พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่การทูต 7  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี
 เจ้าหน้าที่การทูต 8  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2534 ผู้อํานวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรม

เศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2537 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2538 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมอาเซียน 
พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สาํนักงานปลัดกระทรวง 
 ผู้อํานวยการสถาบันการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2547 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 
พ.ศ. 2550 ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร 10)  สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศ 
 ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2552-2554 รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 

งานพิเศษ 
พ.ศ. 2554-2555 ผู้ทรงคุณวุฒิไทยในคณะผูท้รงคุณวุฒิ ความสัมพันธ์ อาเซียน-สหรัฐอเมริกา

และ อาเซียน-อินเดีย 

ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผู้อํานวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 

7. ผศ.ดร.วลัยภรณ์  นาคพันธุ ์ ผู้อํานวยการฝ่ายวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างประเทศ 
Key skills and achievement 
2011 - present  CAADRIA Outreach Officer, 
2010 - present  ACAE Honorary Secretary, 
2008 - 2009  CAADRIA Membership Officer, 
2008  CAADRIA’2008 Proceedings Editor, CAADRIA membership 

officer. 
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2007-2008  Resercher for Potalai Holistic Medical Center, Bangkok, 
Thailand, a design of Academic Service Center, Faculty of 
Architecture, Rangsit University. 

2007 Presentation  Project Manager for Chu-Lai Open Exconomic Zone of 
Vietnam by Aluco-D Thailand. 

2007  Coordinator for Kra Canal project International Exclusive 
Meeting by Aluco-D Thailand, National Committee for the full 
fasibility study of Kra Canal, Office of Prime Minister. 

2007  Development of Google Map interface as a data access tool 
for sustainable housing project, Community Organization 
Development Institute (Public organization), Thailand. 

2005  Project Coordinator for Suvannabhumi City Planning project 
under collaboration of Two Plus Design Center (Thailand) and 
Academic Service Center, Rangsit University, Thailand. 

Customization of E-Groupware as a collaborative platform 
2005 - present  Development/Customization of following tools for Faculty of 

Architecture, Rangsit University, Thailand. 
 Customization of Computer-Assisted Instruction (CAI) 
 Customization of Dokuwiki as an administrative tool 
 Development of building product database for class ARC 140 

Construction Materials, 
 Development of class evaluation tool. 
2003  CAADRIA 2003 Secretary, Proceedings Editor. 

Work Experiences 
2012  Present Director of RSU CIL 
2011 - 2012      Director of RSU VOICE   
2007  Present Acting Program Director, Master of Science Program in 

Computer-Aided Architectural Design (MS. (CAAD)); Program 
Director, Master of Architecture in Computer-Aided Design 



274 

 

(M.Arch.(Computer-Aided Design)); International Coordinator, 
Faculty of Architecture, Rangsit University, Thailand. 

2007 - 2011    International Coordinator, Faculty of Architecture, Rangsit 
University,Thailand. 

2004 - 2007    Program Director, Master of Science Program in Computer-
Aided Architectural Design (M.S. (CAAD)), Faculty of 
Architecture, Rangsit University, Thailand 

2002 - 2004 Lecturer, Master of Science Program in Computer-Aided 
Architectural Design (MS. (CAAD)), Faculty of Architecture, 
Rangsit University, Thailand 

1996     Architect, Architectural Division, Public Works Department, 
Ministry of Interior, Thailand  

Education/ Qualifications (Year finished) 
2003     Doctorat en Science de I’Architecture, Institut Nationale 

Polytechnique de Lorraine (INPL.), Nancy, France. 
 Eiffel Scholarship from the French government 
1998     Diplôme Universitaire de troisième cycle (D.U.) "Science de 

l’Architecture", Université Henri-Poincaré (Nancy 1), France. 
Dispense de D.E.A. 

1996    Bachelor in Architecture (B.Arch.), Chulalongkorn University, 
Bangkok,Thailand. 

8. ดร. พิมพ์อุไร  ลิมปพัทธุ ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
Dr. Pimurai Limpapath  
Associate Dean for Special Development  
Lecturer Doctoral Program in Education  
Interdisciplinary Ph.D. (Communication),  
Arizona State University, U.S.A.  
M.A. (English), Arizona State University, U.S.A.  
B.A. (English), Kasetsart University, Thailand 
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9. รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติส่วนตัว B.S. (Graphic Design) 2525 Weber State University, Utah, USA 
 M.F.A. (Visual Design) 2528 University Of Oregon, USA  
 Ph.D. (Education: Emphasis on curriculum, Program and 

Human Resources Development) 2536 Oregon State 
University, USA 

ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ 
 วิจัยทางการออกแบบศิลปกรรม  ทฤษฎีการออกแบบ  
 ประวัติศาสตร์เรขศิลป์  การออกแบบกราฟฟิก 

ประวัติการรับราชการ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชานฤมิตศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 1. รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์หลักสูตร แผนพัฒนาระยะ
ที่ 9 สาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 

 2. กรรมการพิจารณาโครงการจัดทําสือ่การสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-43 
 3. กรรมการอํานวยการ โครงการจัดต้ังคณะสถาปัตยกรรม –ผังเมือง-นฤมิตศิลปะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 42 – 44 
 4. กรรมการและเลขานุการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต้ังแต่เมษายน 

2538- มีนาคม 2540 
 5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2540-42  
 6. หัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2542-2546  
 7. ผู้อํานวยการหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 
 8. คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์จุฬาลง

กรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 
 9. คณะกรรมการโครงการพัฒนาการผสมผสานสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับวิธีการเรียนการ

สอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549-ปัจจุบัน 

งานวิจัย 1. Suppakorn Disatapundhu, Pinraj Khanjanasthiti, Punthumadee 
Katawandee, Ritirong Jiwakanon, Duang-Kamol Chartprasert, Saowakon 
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Pummalee.  Conceptualizing Interpretation Practices for Heritage Tourism 
in Greater Mekong Sub-Region.  Paper Presented in the International 
Conference  “ Knowledge Networks and Regional Development in the 
Greater  Mekong Sub Region and Asia-Pacific” , Yunnan Province, 
People’s  Republic of China, 23-24 June , 2008. 

 2. มนฤดี มิตรเจริญถาวร, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ. การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองสําอางผู้ชาย. วารสารศิลปกรรม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 19.  2550 หน้า 82-90. 

 3. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ. ผ้าทอมัดหมี่: กรณีศึกษาผ้าทอมัดหมี่ของหมู่บ้านโนนสําราญ 
จังหวัดมหาสารคาม.  กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
งบประมาณ 2546-7. 

 4. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  ความงามและสุนทรียะของวิถีชิวิตในอิสาน.  กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2546-7. 

 5. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ. ประวัติ ความศรัทธาและ พุทธศิลป์ ของ สมเด็จพุทฒาจารย์ (โต 
พรหมรังสี ). ทนุอุดหนุนการทําวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2546. 

 6. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ. การวิเคราะห์ภาพศิลปะที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนา
ทฤษฎีด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของนฤมิตศิลป์. กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2540-41. 

 7. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ, วินัย วรวัตร์.  รูปแบบพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน: สีสันของมิติ
วัฒนธรรม. ทนุอุดหนุนการทําวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2540 

 8. ทวีรัก เจริญสุข, สามารถ สุขกนิษฐ, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ, เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, สุจินตนา สงวนหมู่, สุขุมาล เล็กสวัสด์ิ, วิไล  อัศวเดชศักด์ิ.  
งานวิจัยโครงการมรดกร่วมศลิปกรรมไทย-พม่า.  ทุนอุดหนุน การทําวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

งานวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
 1. วิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ “แนวโน้มการวิจัยทางศิลปะและศิลปะศึกษาใน

ทศวรรษหน้า” ในโครงการสมัมนาทางวิชาการ ของภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2. วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาวิจัยสายศิลปกรรม สถาบันเทคโนโยลีราชมงคล 
จังหวัดปทุมธานี 
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 3. วิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตบุคลากรศลิปศึกษาเพ่ือให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 4. อาจารย์พิเศษ โครงการจัดต้ังคณะสถาปัตยกรรม –ผังเมือง-นฤมิตศิลป์มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

 5. วิทยากรในการสัมมนากราฟิกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 6. อาจารย์พิเศษวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 7. วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์.    คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.(ปี 2549- 50) 

งานแต่งเรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ 
 1. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  การสร้างสรรค์และการพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.  104 หน้า 
 2. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต การสร้างงาน 3 มิติ.  วารสาร

ศิลปกรรมปีที่ 2 ฉบับที่ 4.  2531 หน้า 36-43. 
 3. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต การสร้างภาพเคล่ือนไหว.  วารสาร

ศิลปกรรม.  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5.  2532 หน้า 8-9. 
 4. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกในประเทศไทย. ในรายงาน

การประชุมสัมมนานานาชาติ” การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในการออกแบบ ศิลป
กรรมฯ” หน้า 3-23.  คณะศลิปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ผู้รวบรวม 
กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538. 

 5. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  Computer: The Challenge in Art and Design 
Education. B วารสารศิลปกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 10.  2540 หน้า 41-49. 

 6. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  การวิจัยเชิงคุณภาพในงานศิลปกรรมศาสตร์. วารสารศิลปกรรม  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 11.  2540 หน้า 33-45. 

 7. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  The Impact of computer in the fields of fine and 
applied arts: an overview. วารสารศิลปกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 12. 2541 หน้า 52-55. 

 8. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  A man for all time Vincent Van Gogh.  วารสารศิลปกรรม  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13.  2543 หน้า 26-29. 
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 9. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ และวินัย วรวัตร์.  รปูแบบพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน: สีสันของมิติ
วัฒนธรรม. คู่มือแนวทางการจัดการจัดต้ังและดําเนินงาน หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หน้า 61-63. 

 10. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตอีสาน. วารสารศิลปกรรม ปี
ที่ 10 ฉบับที่ 15.  2546 หน้า 60-70, ISBN 974-7102-88-9. 

 11. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  ตลาด: สุนทรีย์ของวิถีชีวิตชุมชนที่ควรอนุรักษ์.  เอกสาร
โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2549 หน้า 27-31.  ISBN 947-15-
2608-3 

 12. ศุภกรณ์  ดิษฐพันธ์ุ.  ประวัติ ความศรัทธาและ พุทธศิลป์ ของ สมเด็จพุทฒาจารย์ 
(โต พรหมรังส ี). วารสารศิลปกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่  17, 2549.  

 13. ศุภกรณ์  ดิษฐพันธ์ุ.  ผ้าทอมัดหมี่อิสาน. วารสารศิลปกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 19,  
2549. หน้า 21-41 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
 1. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะแนวกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์ “ความ

เคลื่อนไหว รูปทรง และสีสัน” เสนอในงานสัมมนานานาชาติ “Modern Art in 
Thailand 1932-1992: Changing Perspective” ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2535 

 2. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  The need for the Development of Technology in Fine 
and Applied Arts.  ใน Workshop เร่ือง The development of Technology for 
fine and Applied Arts.  จัดโดย International Press and Communication 
Cooperation Centre (IPCCC), Ministry of Culture and Information.  ฮานอย 
ประเทศเวียดนาม. พ.ศ. 2541   

 3. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  เป็นผู้แทนประเทศไทยนําเสนอผลงานและเข้าร่วมในโครงการ 
Asian Artist Interaction ณ เมือง ยอร์กจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 12-21 
เมษายน พ.ศ. 2540 

 4. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟฟิกภาพเคลื่อนไหว
เร่ืองอิสานเมื่ออาทิตย์ทอแสง” เสนอใน Digital arts Gallery: Thailand Animation 
and Multimedia 2006 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ  วันที่ 12 - 15 มกราคม 
2549 
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 5. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ.  เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปกรรม 
โดยกลุ่มอาร์แอนด์กราฟฟิก 06 ณ  On Art Gallery ถ. เศรษฐศิร ิสามเสน พญาไท 
กรุงเทพฯ  วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2549  

10. ศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์  ผู้อํานวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11. ผศ.ดร.เลิศศิริร ์บวรกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.ดร.เลิศศิริร ์บวรกิตติ 
Associate Dean for International Relations 
Asst.Prof. Dr. Lertsiri  Bovornkitti 
D. C. A. (Doctor of Creative Arts) 

12. ผศ ดร ดลฤดี สุวรรณคีร ี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี สุวรรณคีร ี
Assistant Professor Dr.Donrudee Suwankiri 
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences,  
Srinakharinwirot University 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตร ี  
พ.ศ. 2532  ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) (ศ.บ.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 Bachelor of Arts (Mass Comunication)(B.A.) 
 Kasetsart University 
ปริญญาโท 
พ.ศ. 2539  ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม  
 เกียรตินิยมดี (พ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 Master of Arts (Social Development) (M.A.) 
 National Institute of Development Administration 
พ.ศ. 2540 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Arts (Mass Communication)(M.A.) 
 Chulalongkorn University 
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ปริญญาเอก 
พ.ศ. 2550 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 Doctor of Philosophy (Population and Development) [Ph.D. 

(Population and Development)] National Institute of 
Development Administration 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2532-2535 นักนิเทศสัมพันธ์ระดับ 6 การประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2537-2538 เลขานุการประธานกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2539-2540 อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ (สาขาการพัฒนา

ชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2549-2550 รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยานพินธ์ และสารนพินธ ์
พ.ศ. 2532 เทคนิคการผลติรายการของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อสมท.  
 สารนิพนธ์ ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2539 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศกึษาต่อ 
 ระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยรัฐ 
 และเอกชน วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2540 พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้รับการฝึกอบรมบ้านเกร็ด 
 ตระการ กรมประชาสงเคราะห์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหา 
 บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2550 FACTORS INFLUENCING THE DECISION OF GRADE 12 

STUDENTS TO CONTINUE THEIR HIGHER EDUCATION, A 
Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy  
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(Population and Development) School of Applied Statistics 
National Institute of Development and Administration 2007 

บทความทั่วไป 
พ.ศ. 2532-2536 สาระน่ารู้...สู่ระบบประปา วารสารนํ้า เผยแพร่ทั่วไป ผลติโดย การ

ประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2532-2536 แปลบทความภาษาอังกฤษคอลัมน์ “นํ้าต่างแดน” วารสารนํ้า เผยแพร่

ทั่วไป ผลิตโดย การประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2540 “บทบาทของนักข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน” หนังสือสัมมนาบทบาทของ

รัฐที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2542 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 
หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 6 รอบ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2545 “ข้อคิดในการดําเนินชีวิต” หนังสือพิมพ์มติชน ประจําวันที่ 17     
ตุลาคม 2545 

งานวิจัย 
พ.ศ. 2538 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระดับ 
 อาชีวศึกษาของเทศบาลจังหวัดนครปฐม  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2547 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2549 การศึกษาภูมิปัญญาช่างพ้ืนบ้าน กรณีช่างปูนป้ัน โครงการจัดต้ัง 
 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

งานอ่ืนๆ  ที่ปรึกษาโครงการ “อบรมผู้นําแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 กรรมการบริหารหลักสูตร “นวัตกรรมสื่อสาร”  
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ที่ปรึกษา โครงการรณรงค์ต่อต้านและขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งานสอน ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน จิตวิทยาสังคม การพัฒนาความสามารถบุคคล 
สังคมและวัฒนธรรมไทย สื่อสารมวลชนและประชามติประชาสัมพันธ์ 
ศิลปะการพูดการแสดง 

เกียรติคณุที่ได้รับ  
พ.ศ. 2537 รางวัลเรียนดี นักศึกษาคณะพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2537  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2539 เข็มเกียรตินิยมดี ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ 
 ทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

13. ผศ.ดร.นธิินนัท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร ์
ตําแหน่ง- ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ทางบริหารรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประวัติทางการศึกษา 
พ.ศ. 2544 ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2540 ปริญญาโท M.Phil with Distinctionมหาวิทยาลัยเคมบรดิจ์  
 สหราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตร "Finance"International Summer School in 

Economics, London Scool of Economics and Political Science 
(LSE) สหราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2538 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2552-2553 ผู้อํานวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2551-52 นักวิจัยรับเชิญ Centre of Economic and Public Policy 
 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
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พ.ศ. 2549-51 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการกองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2546-49 ผู้อํานวยการ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ผู้อํานวยการ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม (Fellowship) 
 Freeman Foundation Symposium "Strengthening Cooperation 

between the US and East Asia" 
 (5-10 มิถุนายน 2553) ณ ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนทุนโดย 
 the Freeman Foundation - Saizburg Global Seminar 464 

"Confronting Protectionism;How Business and Governments 
can Build Support for Open Markets" 

  (29 กันยายน-4 ตุลาคม 2552) ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 สนับสนุนทุนโดย the Nippon Foundation 

งานเอกสารตําราและหนงัสอื 
พ.ศ. 2552 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2552 อิหร่าม...ใครว่าไม่น่าไป พ.ศ. 2552 –  
 นโยบายภูมิภาคของสหภาพยุโรป (ระหว่างดําเนินการ) 

14. อ.อภินันท ์พงศ์เมธากุล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  
 ม.ธรรมศาสตร ์

15. สุพัตรา ศรสีุข  อดีตผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสินค้า  
 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและจิวเวอรี่ 

ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปะและงานออกแบบ 

16. คุณจรนิทิพย์ ลียะวณชิ ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผนศูนย์การออกแบบและส้รางสรรค์ 
และงานประสานต่างประเทศ TCDC 
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17. MS. PAULINE TURGIS Head of Campus France Thailand French national 
agency for the promotion of higher education, 
international student services, and international 
mobility 

18. MS.SOMSRI POBPIPUGTRA SECRETARY ITALY EMBASSY THAILAND & CULTURAL 

19. PROF.DR. ULI ROTYHFUSS Rektor Akademie Faber Castell  
   AKADEMIE FABER-CASTELL 
   Mühlstraße 2, 90547 Stein 
   Tel.  0911-9965 5151/-5152 
   Mail: verwaltung@akademie-faber-castell.de 

POSTADRESSE 
 A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH - Akademie Faber-Castell 
 Nürnberger Strasse 2, 90546 Stein 

AKADEMIEREKTOR 
 PROFESSOR ULI ROTHFUSS 
 PhDr., M.Sc., Dipl.-Verw.-Wirt (FH) 
 Mail: uli.rothfuss@akademie-faber-castell.de 
 Weitere Informationen: www.uli-rothfuss.de 
 1. Uli Rothfuss (* 1961 in Ebershardt, Baden-Württemberg) ist ein deutscher 

Kulturwissenschaftler und Schriftsteller. 
 2. Uli Rothfuss war unter anderem tätig als: 
 Kulturdezernent der Stadt Calw (1999–2004) Honorarprofessor für Literatur- 

und Theatererziehung an der Pädagogischen Hochschule Eupen 
 3. Professor für Kulturpädagogik an der privaten Internationalen Hochschule 

Calw 2005/05 
 Dozent für Verbales Gestalten an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 

Hall. 
 4. Rothfuss war von 2007 bis 2013 Rektor der IB-Hochschule Berlin, einer 

staatlich anerkannten privaten Hochschule für gesundheits- und 
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kulturwissenschaftliche Studiengänge in Berlin mit Studienzentren in 
Stuttgart und Köln. Seit 2013 ist er Rektor und Leiter des Hochschul 
programms der privaten Akademie Faber-Castell, einer Akademie für Kunst 
und Design, in Stein bei Nürnberg, darüber hinaus publizistisch tätig. 

 5. Seit 1985 hat er über 20 Sach- und belletristische Bücher (Kinderbücher, 
Romane, Essays, Gedichte) veröffentlicht, mehrere Theaterstücke wurden 
aufgeführt. Er schreibt kulturpublizistische Artikel, u.a. für WELT am Sonntag, 
DIE ZEIT und online-Medien. Er ist Mitglied des VS (Verband deutscher 
Schriftsteller), des PEN-Zentrums Deutschland sowie Vorsitzender der 
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Stadt Calw. 
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Working Paper Series, vol. 264 (Traditions of Public Space), Nezar AlSayyad, 
ed. Berkley, CA: International Association for the Study of Traditional 
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Design: Participatory Process in Designing Healthcare Facilities of Public 
Hospital. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 13(2). 

 
ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศ เอกสาร MOU และ MOA 
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Singapore ทุน SEMEO 2529 
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บทความทางวิชาการ 
 1. “การประเมินมัลติมีเดียซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ”  วารสาร
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Reading  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 
2547 – มีนาคม 2548) : นครปฐม, 2547 - 2548  

 4. “การประเมินซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สอนภาษาเพ่ือใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง”.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. ปีที ่2 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – 
ตุลาคม 2547) : นครปฐม, 2547 

 5. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ”. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. นครปฐม,2548. 

 6. “Using a Thematic Approach in Teaching English: Environmental 
Issues”.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. นครปฐม,2547. 

 7. “การสอนภาษาอ่านอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร”.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2546 – มีนาคม 2547) นครปฐม,2547. 

 8. “การเลือกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”.วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. นครปฐม, 2546. 

 9. “Computer- Assisted Language Learning: An Overview”.Silpakorn 
University International Journal v.1, no. 1,  Nakhon Pathom : 2000. 

 10. “แนวทางการประเมินซอฟต์แวร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ”.วารสารทับแก้ว.คณะ
ศึกษาศาสตร์. นครปฐม,2541. 

 11. “อินเทอร์เน็ตกับครูสอนภาษาอังกฤษ”.วารสารทับแก้ว.คณะศึกษาศาสตร์. 
นครปฐม,2541. 
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 12. “การประยุกต์ใช้ Electronic Mail ในด้านการศึกษา” วารสารมหาวิทยาลัย
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