
การจัดการเรียนการสอนสู่อาเซียน 

น ำเสนอโดย 



          จากการที่ประเทศไทยจะกา้วเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC ในปี พ.ศ. 
2558 สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เน้นการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งกฏบตัิอาเซียนข้อที่ 34 บัญญติว่า 
“The working language of ASEAN shall be English.” เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษามี
ความรู้ทางด้านภาษาพร้อมส าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน 

 



2. ขั้นตอนการปฏิบตัชิดัเจน ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบตัไิด้ 

     - กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน มิ.ย. – ก.พ. กิจกรรม ณ ลานกิจกรรมอาคาร 9 คณะวิทยฯ์ 
     - บอร์ดคลังความรู้ มิ.ย. – ก.พ. จัดท าเป็นรายเดือน 
     - แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ มิ.ย. – ก.พ. จัดท าเป็นรายเดือน 
     - ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย มิ.ย. – ก.พ. จัดรายการอาหารสมองผ่านทางงาน
ประชาสัมพันธ์ เวลา 07.00-08.00 
     - ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มิ.ย. – ก.พ. เตรียมวางแผนงาน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
     - สถานีภาษา มิ.ย.–ก.พ. เตรียมวางแผนงาน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  



3. หลักฐานแหง่ความส าเร็จทีช่ัดเจน 

3.1 การจัดการเรียนการสอนสู่อาเซียน 
        - โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายผู้สอน ต้ังแต่วันที่ 8-27 สิงหาคม 2556 
ณ อาคาร 6 ในวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 17.00 -19.00 น รวม
ทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 
. 

         - โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ในวันที่ 20-23 สิงหาคม 
2556 ณ ห้อง 221 และ 222  
 
 - โครงการการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2556 
ต้ังแต่เวลา 08.00-16.30 น ณ ห้อง 213 
 



3. หลักฐานแหง่ความส าเร็จทีช่ัดเจน 

3.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกบัอาเซียนในสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-16 
สิงหาคม 2556 
 - ประกวดผลงานนักศึกษา “งานอาเซียน” ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันท่ี 
14 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 -12.00 น  



3. หลักฐานแหง่ความส าเร็จทีช่ัดเจน 

 - พิธีเปิดศูนย์อาเซียนโดยท่านอธิการบดี ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. 



3. หลักฐานแหง่ความส าเร็จทีช่ัดเจน 

 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



 - กิจกรรมประกวด Miss @ Miss ASEAN ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 -11.00 น. 
 



3. หลักฐานแห่งความส าเร็จทีช่ัดเจน 
 - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ ห้อง 932 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 15 สิงหาคม 2556  
 



3. หลักฐานแห่งความส าเร็จทีช่ัดเจน 
 - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ ห้อง 932 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 15 สิงหาคม 2556  
 



4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทมีงาน/ประสทิธิภาพ/แนวทางการพฒันาในอนาคต 
   
  มีการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษาดังนี ้
    1. ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร ประธานกรรมการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
    - Mr. Ronald Campos กรรมการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
    - Mrs. Eleanor Campos กรรมการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมการเรียนรู้
สู่อาเซียน 
 - Mr. Hendrik Deen กรรมการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
 
 



4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทมีงาน/ประสทิธิภาพ/แนวทางการพฒันาในอนาคต 

   
 2. นายคมสิทธิ์ สิทธิประการ กรรมการ ความรู้ผ่านสื่อมัลติมิเดีย 
  
 3. นางสาวกัลยกร กรรมการ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้และบอร์ดคลังความรู้ 
   
 4. นายเชาวลิต เศรษฐสุข กรรมการสถานีภาษา 
 
 

  



4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต   
 
 การด าเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2556 ได้จัดกิจรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับในอนาคต ทางศูนย์อาเซียนศึกษาจะจัดท าโครงการอบรมความรู้ด้าน TOEIC 
ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 



5. ความโดดเด่นเฉพาะตัว 
  
 เน้นจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับวัฒนธรรม ประเพณ ีและความ
เป็นอยู่ของชาตสิมาชิกในประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ท าไปแล้วในภาคเรยีนที ่
1/2556 ได้แก่ แข่งขันตอบปญัหาอาเซียน ประกวด Miss @ Miss ASEAN และ
ประกวดผลงานนกัศึกษา “งานอาเซยีน”   
 




