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แนวปฏิบัติที่ดี      โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน 

         ผศ. ดร.มาเรียม  นะมิ   

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร เป็นโครงการเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   รวมถึงส าหรับ

รองรับหลักสูตรอาเซียนศึกษาหลักสูตรร่วมกันกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาอาจารย์เพ่ือรองรับการ

เปิดเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่ก าลังจะมาถึง โดยการจัดรูปแบบของโครงการเป็นสองระยะ คือระยะแรกจัดให้อาจารย์ได้มีการ

เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จากนั้นระยะที่สอง อาจารย์เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และ

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งในระยะที่สองจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ งจากในห้องเรียน

และจากประสบการณ์จริง  

การจัดโครงการในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้รับที่ส าคัญคืออาจารย์ทั้ง ๒๐ คนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ

ที่ดีมาก เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน าความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์จริงที่

ได้รับ ณ ประเทศอังกฤษมาแลกเปลี่ยนให้อาจารย์ในคณะฯฟังผ่านโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะบริหารธุรกิจจัดขึ้นใน

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษบ้างในบางหัวข้อในการเรียน

การสอนของภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕ นอกจากนี้คณะฯได้เริ่มด าเนินการจัดท าหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในสาขาวิชาอังกฤษ

ธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมในการ

รับมือกับการเปิดเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

ประวัติหน่วยงาน 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล ๙ แห่ง  เพ่ือตอบสนองนโยบาย รัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษา และน าพาประเทศสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ 

เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม เพ่ือผลิต และพัฒนาก าลังคน โดยขยายฐานการให้บริการอุดมศึกษาให้มากขึ้น

มุ่งให้การจัดดารศึกษาระดับอุดม ศึกษามีความคล่องตัว 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง 

ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้อง การในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ



๒ 

 

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือความสามารถในการ

พ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ ค าปรึกษา 

แนะน า การวิจัย และการพัฒนาการทดสอบเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม อันเป็นจารีต

ประเพณี รวมทั้งศิลป์บริสุทธิ์และศิลป์ประยุกต์ เพ่ือให้เป็น ศูนย์รวมของชุมชน 

 

กระบวนการ/วิธีด าเนินการในอดีต 

 ในอดีตคณะบริหารธุรกิจไม่มีการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษโดยการส่งคณาจารย์ไปเรียนกับเจ้าของภาษา เพ่ือ

เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  ท าให้คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึง

ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ คณะบริหารธุรกิจจึงได้เริ่ม

วางแผนเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจัดท ากลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร และได้บรรจุโครงการเตรียมความ

พร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน เข้าสู่แผนงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

 

แนวปฏิบัติที่ด ี โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน 

ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ

อาเซียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างความมั่นคงและต่อต้านการปกครองระบบ

คอมมิวนิสต์เป็นหลัก ในภายหลังได้มีการขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการโดยมีการจัดท ากรอบความตกลงด้ านการค้า

บริการ และต่อมาส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อ

อุดมศึกษาไทยในฐานะที่เป็นปัจจัยส่งผลโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๑๕ 

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจสามารถแข่งขัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน แต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเผชิญกับความท้าทายที่ไม่

แตกต่างกันได้ทวีจ านวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบการณ์การศึกษาในสภาพแวดล้อมนานาชาติ และทักษะการติดต่อสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศและระหว่างประเทศ หลายประเทศในอาเซียน

ได้มีการเตรียมการและด าเนินการพัฒนา เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ ตั้งแต่ในระดับพ้ืนฐาน และให้นักเรียนมีอิสระที่จะเลือก

เรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่สามเป็นต้น ทั้งนี้เพราะการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้การ



๓ 

 

เคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาจะ

ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน คณะบริหารธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้

อาจารย์ที่มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการรวมตัวเป็นอาเซียน 

 

วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
๒. เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
๓. เพ่ือรองรับหลักสูตรอาเซียนศึกษาหลักสูตรร่วมกันกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

การด าเนินโครงการ 

 เพ่ือให้การจัดท าโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จมากที่สุด คณะผู้จัดท าโครงการจึงได้น าหลักการ PDCA มา

ใช้ โดยหลักการดังกล่าวมีข้ันตอนทั้งหมด ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย  

P  = Plan    คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น                

D = Do       คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ ต่อเนื่อง                

C = Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด                

A = Action  คือ  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผล
ส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

เมื่อได้วางแผนงาน  (P)  น าไปปฏิบัติ  (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C)  พบปัญหาก็ท าการแก้ไข
หรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA 

 



๔ 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

 ในขั้นตอนแรกคณะบริหารได้มีการด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยการก าหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการ ก าหนดสถานที่

ในการด าเนินงาน รวมถึงวางแผนการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 ระยะเวลาในการด าเนินการ แบ่งเป็นช่วง ดังนี้ 

๑. ช่วงเวลาเตรียมการ   
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เดือน มีนาคม ๒๕๕๕) 
 

๒. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที๑่ ณ คณะบริหารธุรกิจ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)    
ระยะที๒่ ณ ประเทศอังกฤษ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕) 
 

๓. ช่วงเวลาสรุปและติดตามผลโครงการ  
(เดือน เมษายน – ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 

๔. ช่วงเวลารายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(เดือน เมษายน – ตุลาคม ๒๕๕๕) 

Plan 

Do Check 

Action 

การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การ 
เปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน 

-- ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลอืด้าน
ภาษาองักฤษ 

- ตรวจสอบโดยการรายงานผลการ 
  เรียนภาษาองักฤษ  
- สะท้อนผล  ติดตาม 

- จัดท าโครงการ หนดระยะเวลา -
-จัดท าแผนการด าเนินการพฒันา  
   อาจารย์ด้านภาษาองักฤษ 
- ก ำหนดผู้ รับผิดชอบ 
-ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำน 

 
 

- ขั้นตอนการเตรียมงาน 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          ระยะที่๑ 
           ระยะที่๒ 



๕ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัตงิานตั้งแต่ข้ันเตรียมการ

จนถึงขั้นติดตามผล 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ในการจะพัฒนาอาจารย์โดยการเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สิ่งส าคัญคือมีการวางแผนในเรื่องการเลือกประเทศและ

สถานที่ส าหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการประสบความส าเร็จ โดยมีการศึกษาถึงข้อดีและ

ข้อเสียของหน่วยงานและสถานที ่จากนั้นมีการวางแผนติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

การคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ 

 สิ่งส าคัญอีกอย่างในการวางแผนการด าเนินงาน คือการวางแผนพัฒนาตัวบุคคล คณะบริหารธุรกิจมีแนวทางการ

คัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยการค้นหาอาจารย์ที่มีความต้องการและความพร้อมจะพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 

 

การด าเนินงาน (Do) 

ในการด าเนินงานของโครงการได้แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือขั้นตอนการเตรียมงาน และขั้นตอนการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการเตรียมงาน เมื่อมีการวางแผนของโครงการเสร็จสมบูรณ์ทางคณะกรรมการได้แบ่งงานกันท าตามหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการท างานตั้งแต่การจัดอบรมในคณะฯ การจัดท าเอกสารการเดินทาง จนถึง การใช้ชีวิตและการ

จัดการเรียนการสอน ณ ประเทศอังกฤษ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่๑ ก าหนดใหอ้าจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 



๖ 

 

ระยะที่๒ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ 

ประเทศอังกฤษ โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นการเรียนในห้องเรียนและวันเสาร์เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

เป็นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 

 ซ่ึงในระหว่างการเรียน ณ ประเทศอังกฤษ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการต้องพักกับ host ชาวอังกฤษที่บ้าน โดยพักบ้าน

ละสองคน เพ่ือให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และอ่ืนๆของชาวอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

การติดตามประเมินผล (Check) 

ในการด าเนินโครงการเมื่อการด าเนินงานแล้วได้การติดตามประเมินผลโดยตรวจสอบเป็น ๒ ช่วง คือ  

ช่วงแรก เป็นการติดตามตรวจสอบขณะอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ จะมีการติดตามพัฒนาการด้าน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการสอบเพ่ือดูพัฒนาการรวมถึงปรับเปลี่ยนชั้นเรียนให้เข้ากับความสามารถ รวมถึงมีการติดตาม

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ ณ ประเทศอังกฤษ จากผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย 

ช่างหลัง  เป็นการติดตามตรวจสอบเมื่อการด าเนินงานของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือดูผลคะแนนหลังการเรียนตามโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีการติดตามให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด

ความรู้ให้กับคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและรายงานผลหลังการเรียนตามโครงการในเรื่อง

ของการสอนเป็นภาษาอังกฤษใช้ชั้นเรียน เรื่องการน าภาษาอังกฤษไปใช้ การเตรียมตัวพัฒนาตนเองด้านภาษาเพ่ือรองรับการ

เปิดเสรีอาเซียน และรายงานผลการเตรียมเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ ต่อผู้บริ หารของคณะ

บริหารธุรกิจ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อไปยังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือ

ถ่ายทอดให้กับผู้บริหารทุกคณะ/หน่วยงาน น าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการต่อไป  

 

การปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

จากการติดตามตรวจสอบโครงการท าให้ทราบว่าถึงแม้จะมีการเพ่ิมเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้เข้าร่วม

โครงการแล้วก็ตาม แต่พบว่าอาจารย์บางท่านยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดให้มีห้อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาขึ้น โดยทางคณะฯได้จัดให้มีห้องส าหรับอาจารย์เข้ามาคุยภาษาอังกฤษ นั่นคือเมื่อเข้ามาในห้อง



๗ 

 

ดังกล่าวจะไม่มีการพูดภาษาไทยทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง และใน

ห้องดังกล่าวจะมีอาจารย์ทางภาษาอังกฤษให้ค าแนะน าหากอาจารย์ต้องการความช่วงเหลือทางภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

ความส าเร็จของโครงการ 

เมื่อการก าเนินการเสร็จสิ้น มีการตรวจสอบติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องท าให้โครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งจะ

เห็นได้จาก 

- อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนให้บุคลากรในคณะฯได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยการ
จัดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเพ่ือเตรียมรับมือกับการเปิดเสรีอาเซียน มีการน าอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศในอาเซียนอันได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย มา
แลกเปลี่ยนความรู้กันในคณะฯ ก่อให้เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่ง 
 

- อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้กับการเรียนการสอน อาจารย์สามารถสอนนักศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษ นั่นหมายถึงคณะบริหารธุรกิจมีความพร้อมส าหรับ
การเปิดเสรีอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนกับประเทศอาเซียน กา รสามารถเปิด
การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงจะท าให้คณะบริหารธุรกิจ



๘ 

 

สามารถรองรับหลักสูตรอาเซียนศึกษาหลักสูตรร่วมกันกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ จึงถือได้ว่าการจัดท าโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙ 

 

ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ 

 การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้อาจารย์ไปอบรม
ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ มีปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ ดังนี้ 
  ๑.ความตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรี
อาเซียนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จะช่วยผลักดัน ส่งเสริม กระตุ้นให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนา 
 ๒. การวางแผนการด าเนินงานชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
  ๓. การติดตามให้ความช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้รับผิดชอบ 
 ๔. ความสามัคคี ความมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๕. การตรวจสอบและสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะ 
 ๖. ความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 เนื่องจากการด าเนินการโครงการ ได้ด าเนินการในต่างประเทศท าให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ ประเพณี 
วัฒนธรรม และการสื่อสาร แนวทางแก้ไขคือ ก่อนด าเนินโครงการควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง  ประเพณี วัฒนธรรม 
และการสื่อสาร ของประเทศท่ีจะด าเนินโครงการ 
 

แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาอาจารย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้น คณะบริหารธุรกิจได้วางแนวทาง

พัฒนาไว้ดังนี้ 

๑. จัดให้อาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการแล้วมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือพร้อมส าหรับการเปิดเสรีอาเซียน 
๒. ให้อาจารย์พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์สายผู้สอนกับประเทศในอาเซียนที่คณะได้จัดท า

ขึ้น 
๓. มีการจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนและให้อาจารย์ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม

โครงการได้เข้าร่วมเพ่ือพัฒนาตนเองในทุกปี 
 

 


