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บทคัดย'อ 
 

ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ถูกสถาปนาข้ึนโดยไดDรับความยินยอมจากสภา
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 734 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2554 โดยวิสัยทัศน&ของ
ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือ “จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมุVงม่ันท่ีจะเปWนศูนย&กลางการ
อDางอิงสำหรับอาเซียนศึกษาในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ”และเพ่ือใหDบรรลุวิสัยทัศน&ดังกลVาว 
พันธกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือ 1) พัฒนาองค&ความรูDเก่ียวกับอาเซียน 2) ประสาน 
สรDางเสริม สVงเสริมและพัฒนาเครือขVายความรVวมมือทางวิชาการดDานอาเซียนในเชิงลึกภายในประเทศไทย และ 
3) เปWนประตูเช่ือมโยงความรVวมมือทางวิชาการระหวVางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคูVเจรจา
อาเซียน และองค&การระหวVางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรDอมในการเขDาสูVทศวรรษท่ี 2 ของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาฯ งานวิชาการฉบับน้ีจึงมีความสำคัญอยVางย่ิงในการกำหนดยุทธศาสตร&การเดินหนDาในระยะ 5 ปcตVอไปของ
ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ภายใตDหัวขDองานวิชาการ “แผนพัฒนา ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 
ระยะ   5 ปc (พ.ศ. 2565-2569)” 

จากการสำรวจสภาวะแวดลDอมภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอVอนของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ดDวย
กรอบการวิเคราะห& VRIO Framework และการสำรวจสภาวะแวดลDอมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและความทDา
ทายโดยกรอบการวิเคราะห& ICE-DRIPS Checklist พบวVาศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง 
10 ประการ ซ่ึงเกือบทุกดDานมีความสามารถทางการแขVงขันในระดับย่ังยืน (Sustained Competitive 
Advantage) ในขณะท่ีจุดอVอนของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีเพียง 6 ประการ แหVงแตVจุดอVอนเหลVาน้ีบาง
ประการกลับอยูVในระดับวิกฤต สำหรับผลการสำรวจสภาวะแวดลDอมภายนอก ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มี
โอกาส 8 ประการท่ีจะตDองไขวVควDาในระยะ 5 ปcขDางหนDา และมีภาวะคุกคามหรือความทDาทาย 5 ประการท่ีตDอง
เผชิญหนDาในระยะเวลาเดียวกัน ดังน้ันแผนพัฒนาศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ระยะ 5 ปc (พ.ศ.2565-2569) จึง
ตDองเนDนการพัฒนาโดย 4 ยุทธศาสตร& 12 แนวทางการพัฒนา โดยตDองใหDความสำคัญมากท่ีสุดกับ “ยุทธศาสตร&
เชิงแกDไข” (ประกอบดDวย 5 แนวทางการพัฒนา) แตVในขณะเดียวกันก็ตDองดำเนินการพรDอมกันกับอีกท้ัง 3 
ยุทธศาสตร& อันไดDแกV ยุทธศาสตร&เชิงปäองกัน (ประกอบดDวย 3 แนวทางการพัฒนา), ยุทธศาสตร&เชิงรับ 
(ประกอบดDวย 1 แนวทางการพัฒนา) และ ยุทธศาสตร&เชิงรุก (ประกอบดDวย 3 แนวทางการพัฒนา) และเพ่ือใหD
สามารถเดินหนDาศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ไดDอยVางย่ังยืน แผนพัฒนาศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ในระยะ 5 ปc
ตVอจากน้ี คือในปc พ.ศ. 2565-2569 จ่ึงตDองกำหนดแผนงานและโครงการออกเปWน 3 กลุVม “วิชาการ-เงิน-คน” 
อันไดDแกV กลุVมท่ี 1 แผนงานและโครงการเพ่ือสรDางสรรค&และตVอยอดองค&ความรูDทางวิชาการ (วิชาการ) กลุVมท่ี 2 
แผนงานและโครงการเพ่ือสรDางรายไดDและการบริหารจัดการงบประมาณ (เงิน) และกลุVมท่ี 3 แผนงานและ
โครงการเพ่ือสรDางเสถียรภาพและแรงจูงใจในการทำงาน (คน) 
 

  



 ข 

คำนำ 
แผนพัฒนา ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปc (พ.ศ.2565-2569) ท่ีนำเสนอใน

เอกสารวิชาการฉบับน้ี เปWนการตรวจสอบและการวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร& โดยวิเคราะห&
สภาพแวดลDอมทางยุทธศาสตร&ท้ังภายในและภายนอก และวิเคราะห&ตำแหนVงทางยุทธศาสตร& เพ่ือกไหนด
เปäาหมายทางยุทธศาสตร& และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังมาตรการและปåจจัยท่ีเก่ียวขDองเพ่ือใหDศูนย&อาเซียน
ศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการตVอเน่ืองไปไดDในทศวรรษท่ี 2 ของศูนย&ฯ ไดDอยVางย่ังยืน 

การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับน้ี ไดDรับคำแนะนำและขDอเสนอแนะจากอาจารย&ท่ีปรึกษา 
พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผูDอำนวยการศูนย&ศึกษายุทธศาสตร& สถาบันวิชาการปäองกันประเทศ และ
จากคณาจารย&ประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตร& รVวมกับการระดมสมองจากคณะผูDบริหาร คณาจารย& นักวิจัย 
นักวิชาการ ตลอดจนเจDาหนDาท่ีท้ังปåจจุบันและในอดีตของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ทำใหD
เอกสารวิชาการฉบับน้ีมีความสมบูรณ& ถูกตDองตามหลักวิชาการ และไดDถูกนำเสนอกับผูDบริหารของจุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย เพ่ือใชDในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ เปWนท่ีเรียบรDอย 

สุดทDายท่ี ในฐานะผูDจัดทำ ขอขอบพระคุณ ทุกทVานท่ีมีสVวนรVวมในการผลิตเอกสารวิชาการฉบับน้ี 
รวมท้ังขอนDอมรับความผิดพลาดทุกประการท่ีเกิดข้ึนในเอกสารน้ีไวDแตVเพียงผูDเดียว และหวังเปWนอยVางย่ิงวVา
เอกสารวิชาการฉบับน้ีจะเปWนประโยชน&ตVอผูDเก่ียวขDองและผูDท่ีใหDความสนใจ 
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บทที ่1  
บทนำ 

1.1. ความเป)นมาและความสำคัญของป5ญหา 

จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของสมาคมประชาชาติแหVงเอเชียตะวันออกเฉียงใตD 
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ตVอท้ังประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตD และประชาคมโลก ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดDมีการวางรากฐานสำหรับการศึกษาอาเซียน
มาแลDวอยVางตVอเน่ือง มหาวิทยาลัยและศูนย&อาเซียนศึกษามีความมุVงม่ันท่ีจะสVงเสริมความรVวมมือระหวVาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตD วัตถุประสงค&
หลักของศูนย&อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Center: ASC) จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือการผลิตและขยาย
งานวิจัยทางวิชาการในเร่ืองท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือสVงเสริมความเขDาใจเชิงลึกเก่ียวกับกรอบอาเซียน ท้ังระหวVางรัฐ
สมาชิก และ ภาคีภายนอกภูมิภาค ในแงVของความเขDาใจโดยรวมและประเด็นท่ีเก่ียวขDองกับนโยบาย รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยก็มีความมุVงม่ันและพยายามในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถและมีจิตสาธารณะเพ่ือท่ีพวกเขา
จะมีสVวนรVวมในการสรDางความเจริญรุVงเรืองของอาเซียนและประชาคมระหวVางประเทศ 

จากการประชุมระดมสมองรVวมกัน ระหวVางคณาจารย&ท่ีทำงานวิชาการท่ีเก่ียวขDองกับประชาคม
อาเซียน รVวมกับคณะผูDบริหารมหาวิทยาลัยเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2553 ท่ีมีความเห็นสอดคลDอง
กันในการจัดต้ังศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย เน่ืองดDวยความตระหนักถึงความสำคัญท่ีเพ่ิมข้ึน
อยVางตVอเน่ืองของความรVวมมือในทุกมิติและในทุกระดับของ 10 ประเทศสมาชิกท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตD ในนาม “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community” ซ่ึงวางอยูVบนกลไกความสัมพันธ&ของเสาหลัก 3 
ประการ อันไดDแกV ประชาคมการเมือง-ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: ASC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) จากน้ันจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยจึงไดDดำเนินการโดยไดDรับ
ความยินยอมจากสภาจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 734 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 
2554 ใหDจัดต้ังศูนย&อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยข้ึน โดยวิสัยทัศน&ของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือ  

 

“จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัยมุ3งม่ันท่ีจะเป:นศูนย+กลางการอ>างอิงสำหรับอาเซียนศึกษาในระดับชาติ

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ” 
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และเพ่ือใหDบรรลุวิสัยทัศน&ดังกลVาว พันธกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือ 

1. พัฒนาองค&ความรูDเก่ียวกับอาเซียน 
2. ประสาน สรDางเสริม สVงเสริมและพัฒนาเครือขVายความรVวมมือทางวิชาการดDานอาเซียนในเชิงลึก

ภายในประเทศไทย 
3. เปWนประตูเช่ือมโยงความรVวมมือทางวิชาการระหวVางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคูVเจรจา

อาเซียน และองค&การระหวVางประเทศ 

อยVางไรก็ตามจากการดำเนินกิจกรรมของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมาแลDวอยVาง
ตVอเน่ืองต้ังแตV พ.ศ. 2554 จนถึงปåจจุบัน (พ.ศ. 2564) เปWนระยะเวลา 10 ปc ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ แมDจะมี
แผนระยะยาวในการปฏิบัติงาน แตVก็อยูVในรูปแบบของโครงการสำคัญ ท่ีตVอเน่ืองกัน 2 โครงการเทVาน้ัน อัน
ไดDแกV โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาไทย-อาเซียน (Innovative Thai-ASEAN Academic Cooperation: 
ITAAC@CU) ระหวVางปc พ.ศ.2555-2559 และ โครงการนวัตกรรมสูVความเปWนเลิศทางการศึกษา (Innovative 
Thai Excellence for Academic Cooperation: ITEAC) ระหวVางปc พ.ศ. 2560-2563) ศูนย&อาเซียนศึกษายัง
ไมVไดDมียุทธศาสตร&ในการพัฒนาและเดินหนDาองค&กรในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากวาระ 10 ปc ของการจัดต้ัง
ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยในปc พ.ศ. 2564 ดังน้ันงานวิชาการฉบับน้ีจึงมีความสำคัญอยVางย่ิง
ในการกำหนดยุทธศาสตร&การเดินหนDาในระยะ 5 ปcตVอไปของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ภายใตDหัวขDองาน
วิชาการ “แผนพัฒนา ศูนย+อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ระยะ   5 ปR (พ.ศ. 2565-2569)” 

1.2. วัตถุประสงค=ของการศึกษา 

1.2.1. เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร&ท่ีเก่ียวขDองกับศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 

1.2.2. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ระยะ   5 ปc (พ.ศ. 2565-2569) 
1.2.3. เพ่ือนำเสนอขDอเสนอแนะทางยุทธศาสตร&ใหDแกVศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 

 

1.3. ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1. ขอบเขตดDานประชากร เนDนตรวจสอบและวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร&โดยศึกษาจาก
กลุVมเปäาหมาย ซ่ึงประกอบดDวย คณะผูDบริหาร คณาจารย& เจDาหนDาท่ีของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ 
และจากนักวิชาการ ผูDทรงคุณวุฒิ และผูDเก่ียวขDองภายนอกท่ีเปWนผูDใชDและผูDรับบริการทางวิชาการ
ของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ 

1.3.2. ขอบเขตดDานพ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 
1.3.3. ขอบเขตดDานระยะเวลา การศึกษาน้ีจะใชDเวลาการศึกษาท้ังส้ิน 3 เดือน หรือระหวVางเดือนมีนาคม - 

พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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1.4. ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1. การศึกษาและการรวบรวมข1อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ีแบVงการศึกษาและการรวบรวมขDอมูลสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห&สภาวะ

แวดลDอมทางยุทธศาสตร&ท่ีเก่ียวขDองกับศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ โดยแบVงออกเปWน 4 ชVวง ดังน้ี 
• ชVวงท่ี 1 การตรวจสอบสภาวะแวดลDอมท่ัวไป โดยศึกษาจากแผน 3 ระดับ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 และแผนยุทธศาสตร&จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ระยะ 
15 ปc (พ.ศ. 2555 – 2570) โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขDองกับภารกิจของศูนย&อาเซียน
ศึกษา จุฬาฯ 

• ชVวงท่ี 2 การตรวจสอบสภาวะแวดลDอมท่ีเก่ียวขDองกับศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ โดยศึกษาจาก
เจตนารมณ&ในการจัดต้ังศูนย&ฯ และโครงสรDางการบริหารงานของศูนย&ฯ 

• ชVวงท่ี 3 การวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร&ท่ีเก่ียวขDองกับศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ
โดยวิเคราะห&สภาพแวดลDอมภายใน เพ่ือคDนหาจุดแข็งและจุดอVอน วิเคราะห&สภาพแวดลDอม
ภายนอก เพ่ือคDนหาโอกาสและความทDาทาย ตามกรอบ VRIO Framework ซ่ึงเปWนกรอบวิธีคิด
ท่ีนิยมใชDในการตอบคำถามท่ีวVา อะไรคือปåจจัยท่ีทำใหDหนVวยงานหรือบริษัทของทVานมี
ความสามารถทางการแขVงขัน และมีความสามารถทางการแขVงขันในรูปแบบใด  และ กรอบ 
ICE-DRIPS Checklist ซ่ึงเปWนการตVอยอดเพ่ือใหDการวิเคราะห& PEST Analysis มีรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) ท่ีสะดวกในการวิเคราะห&เพ่ิมข้ึน โดย รายการตรวจสอบท้ัง 8 ประการ 
(Parrish, n.d.) ไดDแกV I = Innovations นวัตกรรม, C = Competition การแขVงขัน, E = 
Economics ปåจจัยเศรษฐกิจภายนอก, D = Demographics ประชากร, R = Regulations 
กฎหมาย กฎระเบียบ, I =  Infrastructure โครงสรDางพ้ืนฐาน, P = Partners พันธมิตร และ 
S =  Social Trends กระแสสังคม และแนวโนDมตVาง ๆ จากน้ันจึงนำขDอมูลมาวิเคราะห&สภาวะ
แวดลDอมทางยุทธศาสตร&ดDวย SWOT Analysis 

• ชVวงท่ี 4 การประเมินตำแหนVงทางยุทธศาสตร&ของสถาบันดDวย TOWS Matrix เพ่ือใหDทราบถึง
ยุทธศาสตร&เชิงรุก (S-O Strategies) ยุทธศาสตร&เชิงแกDไข (W-O Strategies) ยุทธศาสตร&เชิง
ปäองกัน (S-T Strategies) และยุทธศาสตร&เชิงรับ (W-T Strategies) ของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาฯ ตลอดจนการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร& (ยุทธศาสตร&) เพ่ือนำไปใชDเปWนแนวทางในการ
กำหนดแผนงาน/โครงการ และขDอเสนอแนะทางยุทธศาสตร& เพ่ือวิเคราะห&และนำเสนอ
แผนพัฒนา ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ระยะ   5 ปc (พ.ศ. 2565-2569) 
 

1.4.2. วิธีการรวบรวมและวิเคราะห<ข1อมูล 
• การสำรวจเอกสาร โดยศึกษาจากยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปc (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมVบท

ภายใตDยุทธศาสตร&ชาติดDานการตVางประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
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ระดับชาติดDานการสรDางความสามารถในการแขVงขัน และ นโยบายและแผนระดับชาติดDานดDาน
การพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย& และแผนยุทธศาสตร&จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปc (พ.ศ. 2555 – 2570) และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขDองกับ
ประชาคมอาเซียน และบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน 

• การสัมภาษณ/เชิงลึก (In-depth Interview) และการระดมสมอง (Focus Group) ดDวย
การกำหนดแนวการสัมภาษณ&เชิงลึก และระดมสมองจากผูDใหDขDอมูลสำคัญท่ีเก่ียวขDองกับ
ประเด็นในวัตถุประสงค&ของการวิจัยในสVวนของการวิเคราะห&แนวทางการพัฒนาศูนย&อาเซียน
ศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 

• กลุNมเปPาหมาย เปWนกลุVมผูDใหDขDอมูลสำคัญ (Key Informants) ซ่ึงคัดเลือกดDวยวิธีการกำหนด
ผูDตอบท่ีเฉพาะเจาะจง โดยเปWนผูDบริหารและเจDาหนDาท่ีของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ, 
คณาจารย& นักวิจัย และนิสิต ท่ีมีความสนใจและทำงานวิชาการดDานอาเซียนศึกษา และผูDท่ีสVวน
เก่ียวขDองโดยเฉพาะผูDท่ีใชDและรับบริการทางวิชาการของศูนย&อาเซียนศึกษา 

• เคร่ืองมือท่ีใชYในการศึกษา ใชDขDอมูลจากการสำรวจเอกสาร สัมภาษณ& การระดมสมอง และขDอ
คDนพบจากการตรวจสอบและการวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร&มากำหนดประเด็น
คำถามตามแนวทางของกรอบวิธีคิดตVาง ๆ ท่ีประยุกต&จาก PEST Analysis อาทิ VRIO 
Framework, ICE-DRIPS Checklist  เพ่ือทำการวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมทางยุทธศาสตร&ของ
สถาบันดDวย SWOT Analysis และประเมินตำแหนVงทางยุทธศาสตร&ของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาฯ ดDวย TOWS Matrix เพ่ือนำไปใชDเปWนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ และ
ขDอเสนอแนะทางยุทธศาสตร& เพ่ือวิเคราะห&และนำเสนอแผนพัฒนา ศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ระยะ   5 ปc (พ.ศ. 2565-2569) 

1.5. ขJอจำกัดของการศึกษา 

เน่ืองดDวยระเบียบวิธีการศึกษาคร้ังน้ีมีขDอจำกัดดDานเวลาในการศึกษาท่ีกำหนดไวDเพียง 3 เดือน รVวมกับ
ขDอจำกัดท่ีเปWนการศึกษาโดยมีผูDวิจัยเพียง 1 คน อีกท้ังในชVวงเวลาของการศึกษายังอยูVสถานการณ&การแพรV
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ&ใหมV (COVID-19) ท่ีสVงผลใหDผูDบริหาร เจDาหนDาท่ี คณาจารย& นักวิจัย และ
นิสิต ของจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยสVวนใหญVเกือบท้ังหมดจำเปWนตDองปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานตามภารกิจ 
จึงไมVมีเวลาเพียงพอในการสัมภาษณ& หรือการสนทนากลุVมไดD ดังน้ัน ผลจากการศึกษาจึงสะทDอนไดDเพียง
ความเห็นของผูDเก่ียวขDองเพียงบางสVวนเทVาน้ัน 
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1.6. ประโยชน=ที่คาดวRาจะไดJรับ 

1.6.1. ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ไดDแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และคVาเปäาหมาย สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย&ประจำปc พ.ศ. 2565-2569 รวมถึงการ
จัดทำโครงการท่ีใชDเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

1.6.2. ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเพ่ือใชDเปWนแนวทางในการเดินหนDา
ในการทำกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน& “จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมุVงม่ันท่ีจะเปWน
ศูนย&กลางการอDางอิงสำหรับอาเซียนศึกษาในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ”  

 

  



 6 

บทที่ 2  
การตรวจสอบและการวิเคราะหBสภาวะแวดลCอมทางยุทธศาสตรB 

2.1. สภาวะแวดลJอมทั่วไป 

ยุทธศาสตร&การพัฒนาของประเทศไทยไดDรับการจำแนกออกเปWน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 โดยท้ัง 3 ระดับ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2560) ไดDแกV  

• แผนระดับท่ี 1: ยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปc 
• แผนระดับท่ี 2: แผนแมVบทภายใตDยุทธศาสตร&ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหVงชาติ และแผนความม่ันคง  
• แผนระดับท่ี 3 ซ่ึงหมายถึง แผนท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับ

ท่ี 2 ใหDบรรลุเปäาหมายท่ีกำหนดไวDหรือจัดทำข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหวVางประเทศ เชVน แผนของสVวนราชการและหนVวยงานของรัฐตVาง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง
แผนปฏิบัติการทุกระดับ 

ท้ังน้ีแผนท้ัง 3 ระดับ ถือเปWนสภาวะแวดลDอมท่ัวไปท่ีศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 
จะตDองดำเนินการใหDสอดคลDอง เพ่ือใหDการปฏิบัติภารกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ เปWนสVวนหน่ึงของการ
เดินหนDายุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศ รวมท้ังไดDรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของศูนย& 
โดยแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวขDองกับการปฏิบัติภารกิจของศูนย& ไดDแกV 

2.1.1. แผนระดับท่ี 1: ยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปe 

ยุทธศาสตร&ชาติ ระยะ 20 ปc (พ.ศ. 2561-2580) เปWนยุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศระยะยาวฉบับ
แรกของประเทศไทยเกิดข้ึนภายใตDรัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน& 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปWนประเทศพัฒนาแลDวดDวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในปc 2580 โดยยุทธศาสตร&ชาติถูกจำแนกออกเปWน 6 ยุทธศาสตร&หลัก ไดDแกV 1) 
ยุทธศาสตร&ชาติดDานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร&ชาติดDานการสรDางความสามารถในการแขVงขัน 3) 
ยุทธศาสตร&ชาติดDานการพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย& 4) ยุทธศาสตร&ชาติดDานการสรDาง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร&ชาติดDานการสรDางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตร
ตVอส่ิงแวดลDอม และ 6) ยุทธศาสตร&ชาติดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึง
ยุทธศาสตร&ท่ีเก่ียวขDองกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา คือ ยุทธศาสตร&ท่ี 3 (สำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร&ชาติ, 2560) 
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โดยยุทธศาสตร&ชาติดDานการพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย& (ยุทธศาสตร&ท่ี 3) มี
เปäาหมายเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชVวงวัยใหDเปWนคนดี เกVง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรDอม
ท้ังกาย ใจ สติปåญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดDาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชVวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตVอสังคมและผูDอ่ืน มัธยัสถ& อดออม โอบอDอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปWนพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิด ท่ีถูกตDอง มีทักษะท่ีจVาเปWนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ&
ภาษาทDองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูDและการพัฒนาตนเองอยVางตVอเน่ืองตลอดชีวิต สูVการเปWนคนไทยท่ีมี
ทักษะสูง เปWนนวัตกร นักคิด ผูDประกอบการ เกษตรกรยุคใหมVและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

ยุทธศาสตร&ท่ี 3 มีตัวช้ีวัด ประกอบดDวย 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปWนอยูVท่ีดี
ของคนไทย 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรูDตลอดชีวิต และ 3) การพัฒนาสังคมและครอบครัว
ไทย ซ่ึงสามารถสรุปไดDดังแผนภาพท่ี 2.1 

แผนภาพท่ี 2.1: ยุทธศาสตร&ท่ี 3: ดDานการพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย&

ท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ, 2564 

โดยประเด็นยุทธศาสตร&ชาติดDานการพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย& 
ประกอบดDวย 7 ประเด็น ไดDแกV 

1) การปรับเปล่ียนคVานิยมและวัฒนธรรม มุVงเนDนใหDสถาบันทางสังคมรVวมปลูกฝåงคVานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค&โดย 1) การปลูกฝåงคVานิยมและวัฒนธรรมผVานการเล้ียงดูในครอบครัว 2) 
การบูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย& วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
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สถานศึกษา 3) การสรDางความเขDมแข็งในสถาบันทางศาสนา 4) การปลูกฝåงคVานิยมและวัฒนธรรม
โดยใชDชุมชนเปWนฐาน 5) การสรDางคVานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค&จากภาคธุรกิจ 6) การใชDส่ือ
และส่ือสารมวลชนในการปลูกฝåงคVานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 7) การสVงเสริมใหDคน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตVอสVวนรวม 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชVวงชีวิต มุVงเนDนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชVวงวัย ประกอบดDวย 
1) ชVวงการต้ังครรภ&/ปฐมวัย เนDนการเตรียมความพรDอมใหDแกVพVอแมVกVอนการต้ังครรภ& 2) ชVวงวัย
เรียน/วัยรุVน ปลูกฝåงความเปWนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรูDท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 3) 
ชVวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลDองกับความตDองการของ
ตลาด และ 4) ชVวงวัยผูDสูงอายุ สVงเสริมใหDผูDสูงอายุเปWนพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 

3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูDท่ีตอบสนองตVอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุVงเนDนผูDเรียนใหDมี
ทักษะการเรียนรูDและมีใจใฝêเรียนรูDตลอดเวลา โดย 1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูDใหDเอ้ือตVอ
การพัฒนาทักษะสVาหรับศตวรรษท่ี 21 2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ใหDเปWนครูยุคใหมV 3) การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) การพัฒนาระบบการ
เรียนรูDตลอดชีวิต 5) การสรDางความต่ืนตัวใหDคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตำแหนVงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย&และประชาคมโลก 6) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรูDโดยใชDดิจิทัลแพลตฟอร&ม และ 7) การสรDางระบบการศึกษาเพ่ือเปWนเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

4) การตระหนักถึงพหุปåญญาของมนุษย&ท่ีหลากหลาย โดย 1) การพัฒนาและสVงเสริมพหุปåญญาผVาน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลDอม รวมท้ังส่ือต้ังแตVระดับปฐมวัย 2) การสรDางเสDนทาง
อาชีพ สภาพแวดลDอมการทำงาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสำหรับผูDมีความสามารถพิเศษ
ผVานกลไกตVาง ๆ และ 3) การดึงดูดกลุVมผูDเช่ียวชาญตVางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถใน
ตVางประเทศใหDมาสรDางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหDกับประเทศ 

5) การเสริมสรDางใหDคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดDานกาย ใจ สติปåญญา และสังคม โดย 1) การ
สรDางความรอบรูDดDานสุขภาวะ 2) การปäองกันและควบคุมปåจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 3) การ
สรDางสภาพแวดลDอมท่ีเอ้ือตVอการมีสุขภาวะท่ีดี 4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย
สนับสนุนการสรDางสุขภาวะท่ีดีและ 5) การสVงเสริมใหDชุมชนเปWนฐานในการสรDางสุขภาวะท่ีดีในทุก
พ้ืนท่ี  

6) การสรDางสภาพแวดลDอมท่ีเอ้ือตVอการพัฒนาและเสริมสรDางศักยภาพทรัพยากรมนุษย&โดย 1) การ
สรDางความอยูVดีมีสุขของครอบครัวไทย 2) การสVงเสริมบทบาทการมีสVวนรVวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค&กรปกครองสVวนทDองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย& 3) 
การปลูกฝåงและพัฒนาทักษะนอกหDองเรียน และ 4) การพัฒนาระบบฐานขDอมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย& 
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7) การเสริมสรDางศักยภาพการกีฬาในการสรDางคุณคVาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 1) การ
สVงเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหDกลายเปWนวิถีชีวิต 2) การสVงเสริมใหDประชาชนมี
สVวนรVวมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 3) การสVงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูVระดับ
อาชีพ และ 4) การพัฒนาบุคลากรดDานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 

จะเห็นไดDวVาภารกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยจะสอดคลDองเก้ือกูลกับการ
เดินหนDายุทธศาสตร&ท่ี 3 ของยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปc ในตัวช้ีวัดท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรูD
ตลอดชีวิต ประเด็นท่ี 2, 3, 4 และ 6 ดังท่ีไดDขีดเสDนใตDไวDขDางตDน 

2.1.2. แผนระดับท่ี 2: แผนแมNบทภายใตYยุทธศาสตร/ชาติ 

จากท้ังหมด 23 ประเด็นของแผนแมVบทภายใตDยุทธศาสตร&ชาติ ภารกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยจะสอดคลDองกับ ประเด็นท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง, ประเด็นท่ี 2 การตVางประเทศ
, ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชVวงชีวิต, ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรูD และประเด็นท่ี 
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยในแตVละประเด็นมีเปäาหมายและความสอดคลDองกับภารกิจของศูนย&
อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ดังน้ี (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ, 2564) 

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ สามารถเปWนผูDสรDางสรรค&งานวิจัยเชิง
นโยบาย รวมท้ังการเผยแพรVองค&ความรูD ผVานการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ
บุคลากรของศูนย&ฯ ยังทำหนDาท่ีเปWนคณะท่ีปรึกษาของหนVวยงานราชการตVาง ๆ ทำใหDศูนย&ฯ สามารถเปWน
สVวนหน่ึงในการบรรลุเปäาหมายของแผนแมVบทฯ ในมิติ การบูรณาการความรVวมมือ ดDานความม่ันคงกับ
อาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองค&กรภาครัฐและมิใชVภาครัฐ เพ่ือสVงเสริมความรVวมมือระหวVางประเทศใน
ทุกระดับเพ่ือเตรียมความพรDอมของไทยในการรับมือตVอความทDาทายดDานความม่ันคงในอนาคต 

ประเด็นท่ี 2 การตNางประเทศ ซ่ึงมีเปäาหมายใหDการตVางประเทศไทยมีเอกภาพ ทำใหDประเทศไทย
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ 
สามารถเปWนผูDสรDางสรรค&งานวิจัยเชิงนโยบาย รวมท้ังการเผยแพรVองค&ความรูD ผVานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และบุคลากรของศูนย&ฯ ยังทำหนDาท่ีเปWนคณะท่ีปรึกษาของหนVวยงาน
ราชการตVาง ๆ ทำใหDศูนย&ฯ สามารถเปWนสVวนหน่ึงในการบรรลุเปäาหมายของแผนแมVบทฯ ในมิติ 1) ความ
รVวมมือดDานความม่ันคงระหวVางประเทศเพ่ือใหDประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความทDา
ทายจากภายนอกไดDทุกรูปแบบ 2) ความรVวมมือดDานเศรษฐกิจและความรVวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวVาง
ประเทศ เพ่ือใหDประเทศไทยเปWนหน่ึงในศูนย&กลางการคDา การลงทุน การบริการ และความเช่ือมโยงท่ีสำคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนDนนวัตกรรม 3) การพัฒนาท่ีสอดคลDองกับมาตรฐานสากลและ
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พันธกรณีระหวVางประเทศ เพ่ือใหDไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคลDองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการรVวมกำหนดมาตรฐานสากล และ 4) การสVงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก เพ่ือใหDประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจตVอรอง และไดDรับการยอมรับในสากลมากข้ึน 

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชNวงชีวิต โดยกลุVมเปäาหมายท่ีศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยสามารถเขDาไปรVวมพัฒนาศักยภาพไดDคือ 1) การพัฒนาวัยเรียน / วัยรุVน ใหDมี
ความรูDและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถDวน รูDจักคิด วิเคราะห& รักการเรียนรูD มีสานึกพลเมือง มีความกลDา
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกDปåญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรVวมกับผูDอ่ืนไดDอยVางมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต และ 2) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิม
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหDเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรูDส่ิงใหมVตามพลวัตของโครงสรDางอาชีพและความตDองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกิจกรรม
โครงการ แลกเปล่ียนเยาชนอาเซียน (ASEAN Youth Exchange) และการบริการวิชาการผVานการบรรยาย
สาธารณะ การจัดหลักสูตร และการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซ่ึงถือเปWนหน่ึงใน
กิจกรรมหลักของศูนย&อาเซียนจะเปWนตอบเปäาหมายน้ีในการพัฒนาประเทศไดDโดยตรง  

 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรูY เพ่ือบรรลุเปäาหมายใหDคนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจําเปWนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกDปåญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ทํางานรVวมกับผูDอ่ืนไดDอยVางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝêเรียนรูDอยVางตVอเน่ืองตลอดชีวิต และเพ่ือใหDคนไทยไดDรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปåญญา กิจกรรมเสริมจากการเรียน
การสอนในช้ันเรียน อาทิ การเขDาคVายเยาวชนเพ่ือรVวมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากประเทศเพ่ือนบDาน
อาเซียน ในโครงการ ASEAN Youth Exchange รVวมกับการมีโอกาสไดDรVวมทำงานวิชาการและรับฟåงการ
บรรยายจากนักวิชาการท้ังไทยและตVางประเทศภายใตDโครงการ ASEAN Visiting Scholars และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสัปดาห&จุฬา-อาเซียน (Chula-ASEAN Week) จะเปWนโครงการท่ีตอบโจทย&
เพ่ือบรรลุเปäาหมายดังกลVาว 

ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนแมVบทภายใตDยุทธศาสตร&ชาติระบุถึงรูปแบบ
ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมออกเปWน 3 ดDาน ไดDแกV ดDานเศรษฐกิจ ดDานสังคม และ ดDานองค&ความรูD
พ้ืนฐาน และเน่ืองจากจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยวางตำแหนVงขององค&กรเปWนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University) ซ่ึงมีคณาจารย&และบุคลากรท่ีทำงานวิจัยอยVางหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ การใหDทุน
สนับสนุนงานวิจัยดDานอาเซียนศึกษา โดยศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนใหDมีการ
ทำงานวิจัยตามแนวคิดสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคลDองท้ัง 3 ดDานจะทำใหD
ประเทศไทยสามารถบรรลุเปäาหมายของแผนแมVบทภายใตDยุทธศาสตร&ชาติ 
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2.1.3. แผนระดับท่ี 2: แผนปฏิรูปประเทศ 

จากท้ังหมดแผนปฏิรูปประเทศ 13 ดDาน ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมีภารกิจท่ี
เก่ียวขDองกับซ่ึงจะสVงเสริมกระบวนการปฏิรูปประเทศใน 2 ดDานสำคัญคือ ดDานท่ี 5 เศรษฐกิจ และดDานท่ี 12 
การศึกษา โดยในแตVละดDานมีเปäาหมายและความสอดคลDองกับภารกิจของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ดังน้ี 

ดYานท่ี 5 เศรษฐกิจ เพ่ือใหDประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไดDอยVางแทDจริง คณะกรรมการ
ปฏิรูปฯ แบVงประเด็นการปฏิรูปออกเปWน 3 ดDาน ไดDแกV 1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขVงขัน 2) ความ
เทVาเทียมและการเติบโตอยVางมีสVวนรVวม (Equality & inclusive growth) และ 3) การปฏิรูปสถาบันทาง
เศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐ  โดยในประเด็นการปฏิรูปดDานเศรษฐกิจประเด็นท่ี 1 ใน
ระยะกลาง การรวมกลุVมในภูมิภาค (Regional integration) เพ่ือขยายตลาดและสรDางฐานการลงทุนดDวย
การสรDางความเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบDาน (CLMV) เม่ือรวมกับประเทศไทยจะมีขนาดตลาดถึง 250 
ลDานคน และเม่ือรวมบังกลาเทศอีก 160 ลDานคน จะทVาใหDตลาดมีขนาดถึง 400 ลDานคน ซ่ึงเศรษฐกิจ
ประเทศกลุVมน้ีเติบโตรDอยละ 6-8 ตVอปcโดยลดขDอจำกัดการรวมตัว และเนDนการเช่ือมโยงกันผVานโครงขVาย
คมนาคมท่ีจะเอ้ือใหDบริษัทขDามชาติเลือกใชDไทยเปWนฐานในการบริหารจัดการหVวงโซVอุปทานของภูมิภาค 
(Regional supply chain) และชVวยใหDภาคเอกชนไทยมีโอกาสในการขยายกิจการการลงทุนสูVตVางประเทศ
มากข้ึน ซ่ึงการสนับสนุนดDานขDอมูล งานวิจัย และการบริการวิชาการของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย จะเปWนกำลังสำคัญอยVางย่ิงในการเดินหนDาปฏิรูปในมิติน้ี โดยเฉพาะการทำงานรVวมกับ
หนVวยงานดDานสถิติและขDอมูลแหVงชาติ (National Data Unit) ท่ีมีแผนจะสรDางข้ึนมาภายใตDแผนปฏิรูป 
(คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดDานเศรษฐกิจ, 2561) 

ดYานท่ี 12 การศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาระบุถึงปåญหาของระบบ
การศึกษาไทยไวDดังน้ี 1) ปåญหาของระบบการศึกษาของไทยมีความซับซDอนสูง 2) คุณภาพของการศึกษาต่ำ 
3) ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาสูง 4) ปåญหาของระบบการศึกษาเปWนอุปสรรคอยVางย่ิงตVอการสรDางขีด
ความสามารถในการแขVงขันของประเทศ 5) การใชDทรัพยากรทางการศึกษายังไมVมีประสิทธิภาพ 6) การ
กำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในดDานธรรมาภิบาลเปWนอุปสรรคสำคัญท่ีบ่ัน
ทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสูVการปฏิบัติ และ 7) บริบทของประเทศและของ
โลกกำลังเปล่ียนแปลงอยVางรวดเร็ว และเพ่ือท่ีจะปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปฯ ต้ังวัตถุประสงค&
ของการปฏิรูปการศึกษาไวD 4 ขDอ ไดDแกV 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of 
education) 2) ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา (reduce disparity in education) 3) มุVงความเปWนเลิศ
และสรDางขีดความสามารถในการแขVงขันของประเทศ (leverage excellence and competitiveness) 
และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหDมีประสิทธิภาพในการใชDทรัพยากร เพ่ิมความคลVองตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรDางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and 
good governance) และกำหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7  เร่ือง โดยภารกิจของศูนย&อาเซียน
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ศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย สามารถเช่ือมโยงและเก้ือกูลกับเร่ืองท่ี 5 ของการปฏิรูปการศึกษา คือ การ
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (คณะกรรมการอิสระเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษา, 2562) 

2.1.4. แผนระดับท่ี 3: แผนยุทธศาสตร/จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปe (พ.ศ. 2555 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร&ระยะ 15  ปcของจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยถูกกำหนดข้ึนภายใตDสภาวะแวดลDอม
ภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยVางมีพลวัตรซ่ึงทำใหDเกิดประเด็นทDาทาย 8  มิติ ไดDแกV 1) การเปWน
มหาวิทยาลัยช้ันนำและการติดอันดับโลก (World Class National University and Global Ranking) 2) 
การเปWนมหาวิทยาลัยแหVงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation University) 3) การ
แกDปåญหาโลกและช้ีนำสังคม (Solving Global Issues and Leading Local Community) 4) การสรDาง
ดุลยภาพและความย่ังยืนดDานการเงินของมหาวิทยาลัย (Financial Sustainability) 5) การสรDางเครือขVาย
ความรVวมมือของอุดมศึกษาและความพรDอมดDานอาเซียน (ASEAN Readiness, Stakeholders 
Collaboration and University Network) 6) การมีความพรDอมดDานเทคโนโลยีท้ังในสVวนของการวิจัย 
การเรียนการสอน และการบริการสังคม (Technology Readiness Level in Research, Education and 
Social Service) 7) การมีคุณสมบัติแหVงความเปWนพลเมืองท่ีดีและเกVงของไทย อาเซียน และโลก ท้ังนิสิต 
อาจารย&นักวิจัย และบุคลากร (“Glocal”, Global + Local, Qualities of Students, Teachers, 
Researchers, and Staffs) และ 8) การบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม เพ่ือมุVง
ไปสูVมหาวิทยาลัยสหศาสตร&และขDามศาสตร& (R-E-S Integration, Multidisciplinary and 
Transdisciplinary University)  

จากสภาวะแวดลDอมและความทDาทายดังกลVาว จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิสัยทัศน&ท่ี
ตDองการบรรลุในปc 2570  วVา “จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย เปWนแหลVงความรูD และแหลVงอDางอิงของแผVนดิน
เปWนผูDนำทางปåญญา เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยมีเปäาหมายหลักคือ การกDาวข้ึนสูVอันดับ  1-100  ของ
มหาวิทยาลัยระดับโลก ตามการจัดอันดับของ QS World University Ranking (บรรลุเปäาหมายแลDวต้ังแตV
ปc 2562) โดยมีพันธกิจท่ีตDองดำเนินการ 6  ดDานไดDแกV 1) บุกเบิก บูรณาการ องค&ความรูD สรDางนวัตกรรม 
ดDานวิจัย ดDานการเรียนการสอน ดDานบริการสังคม 2) สรDางปåญญาและถVายโอนองค&ความรูDไปพัฒนาสังคม
ทุกภาคสVวน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3) เสริมสรDางนิสิตใหDเปWนบัณฑิตท่ีมีความสามารถ ดDาน
วิชาการ มีทักษะทันสมัย มีคุณธรรม และมีความเปWนผูDนำ 4) สVงเสริม สืบสาน พัฒนา มรดกภูมิปåญญาและ 
ศิลปวัฒนธรรม 5) เสริมสรDางวัฒนธรรมองค&กรท่ีมีคุณคVาหลักท่ีเหมาะสม และ 6) มุVงม่ัน พัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสูVความเปWนผูDนำท่ีไดDรับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร&ระยะ  15 ปcของ
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2570  ไดDผVานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 766 เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ& 2557 (จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย, 2557) 
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และเพ่ือใหDบรรลุเปäาหมายและวิสัยทัศน&ดังกลVาว ยุทธศาสตร&ระดับรองของมหาวิทยาลัยอีก 8  
ดDาน จึงถูกกำหนดข้ึนดังน้ี ยุทธศาสตร&ท่ี 1 การวิจัย (Research), ยุทธศาสตร&ท่ี 2 การเรียนการสอน 
(Education), ยุทธศาสตร&ท่ี 3 การบริการสังคม (Social Service), ยุทธศาสตร&ท่ี 4 โครงสรDางพ้ืนฐาน 
(Physical Foundation), ยุทธศาสตร&ท่ี 5 องค&กรและการจัดการ (Organization and Management), 
ยุทธศาสตร&ท่ี 6 การเงิน (Finance), ยุทธศาสตร&ท่ี 7 ทรัพยากรบุคคล (Human Resources), ยุทธศาสตร&
ท่ี 8 การสรDางความสัมพันธ&กับเครือขVาย (Stakeholder Relations) 

จะเห็นไดDวVาในการสำรวจสภาวะแวดลDอมในการกำหนดยุทธศาสตร&ระยะ 15  ปcของจุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัยมีการกลVาวถึง ประชาคมอาเซียนโดยตรงในมิติท่ี  5  และ  6  ซ่ึงตลอดชVวงเวลาท่ีผVานมาของ
การดำเนินงานของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ศูนย&ไดDทำภารกิจเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร&หลัก 4  จาก 8  
ดDานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไวD ไดDแกV การวิจัย การเรียนการสอน การบริการสังคม และ การสรDาง
ความสัมพันธ&กับเครือขVาย 

2.2. สภาวะแวดลJอมที่เกี่ยวขJองกับองค=กร 

2.2.1. เจตนารมณ/ในการจัดต้ังศูนย/อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของสมาคมประชาชาติแหVงเอเชียตะวันออกเฉียงใตD 
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ตVอท้ังประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตD และประชาคมโลก และดDวยมหาวิทยาลัยไดDมีการวางรากฐานสำหรับการศึกษาและ
สรDางสรรค&องค&ความรูDท่ีเก่ียวขDองกับประชาคมอาเซียนมาแลDวอยVางตVอเน่ือง จนถึงในชVวงปc 2553-2554 
ประชาคมจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยไดDผลิตงานวิชาการในรูปแบบตVาง ๆ  หลากหลายศาสตร& มากกวVา 3,000 ช้ิน 

จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย และ ศูนย&อาเซียนศึกษามีความมุVงม่ันท่ีจะสVงเสริมความรVวมมือระหวVาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตD โดย
วัตถุประสงค&หลักของศูนย&อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Center: ASC) จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย คือ การ
ผลิตและขยายงานวิจัยทางวิชาการในเร่ืองท่ีเก่ียวขDองเพ่ือสVงเสริมความเขDาใจเชิงลึกเก่ียวกับกรอบอาเซียนท้ัง
ระหวVางรัฐสมาชิกและภาคีภายนอกภูมิภาคในแงVของความเขDาใจโดยรวมและประเด็นท่ีเก่ียวขDองกับนโยบาย 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยก็มีความมุVงม่ันและพยายามในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถและมีจิตสาธารณะเพ่ือท่ี
พวกเขาจะมีสVวนรVวมในการสรDางความเจริญรุVงเรืองของอาเซียนและประชาคมระหวVางประเทศ 

จากการประชุมระดมสมองระหวVางคณาจารย&ท่ีทำงานวิชาการท่ีเก่ียวขDองกับประชาคมอาเซียน 
รVวมกับคณะผูDบริหารมหาวิทยาลัยเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม 2553 มีความเห็นสอดคลDองกันในการจัดต้ัง
ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย เน่ืองดDวยความตระหนักถึงความสำคัญท่ีเพ่ิมข้ึนอยVางตVอเน่ือง
ของความรVวมมือในทุกมิติและในทุกระดับของ 10 ประเทศสมาชิกท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตD ใน
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นาม “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community” ซ่ึงวางอยูVบนกลไกความสัมพันธ&ของเสาหลัก 3 ประการ อัน
ไดDแกV ประชาคมการเมือง-ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: ASC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) จากน้ันจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยจึงไดDดำเนินการโดยไดDรับความ
ยินยอมจากสภาจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 734 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ใหD
จัดต้ังศูนย&อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยข้ึน โดยวิสัยทัศน&ของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&
มหาวิทยาลัย คือ  

“จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมุVงม่ันท่ีจะเปWนศูนย&กลางการอDางอิงสำหรับอาเซียนศึกษาในระดับชาติระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ” 

2.2.2. โครงสรYางการบริหารงานศูนย/อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

ปåญหาประการสำคัญของหนVวยงานขนาดเล็กภายใตDองค&กรขนาดใหญV คือ การประสานงานระหวVาง
หนVวยงาน และปåญหาการขาดสVวนรVวมจากบุคลากรในองค&กร เน่ืองจากแนวคิดการแบVงสVวนงาน ดังน้ันศูนย&
อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย จึงปäองกันปåญหา “การลDอมร้ัว” ดังท่ีกลVาวมาแลDว โดยการวาง
ตำแหนVงของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ใหDเปWนหนVวยงานระดับมหาวิทยาลัย ภายใตDการกำกับดูแลของรอง
อธิการบดีดDานวิชาการ และดึงเอาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูDความเช่ียวชาญจากคณะ สถาบัน และหนVวยงาน
ตVาง ๆ ของจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยมาเปWนคณะผูDบริหารศูนย&อาเซียน โดยมีโครงสรDางการบริหารองค&กรดัง
แผนภาพท่ี 2.2 
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แผนภาพท่ี 2.2: โครงสรDางการบริหารศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย 

 

 

และเพ่ือใหDบรรลุวิสัยทัศน&ดังกลVาว พันธกิจสำคัญของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ท้ัง 
3 ขDอ จึงไดDแกV  

1. พัฒนาองค&ความรูDเก่ียวกับอาเซียน 
2. ประสาน สรDางเสริม สVงเสริมและพัฒนาเครือขVายความรVวมมือทางวิชาการดDานอาเซียนในเชิงลึก

ภายในประเทศไทย 
3. เปWนประตูเช่ือมโยงความรVวมมือทางวิชาการระหวVางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคูV

เจรจาอาเซียน และองค&การระหวVางประเทศ 

และมีวัตถุประสงค&ในการริเร่ิมจัดต้ังศูนย&อาเซียน ดังน้ี 

1. เปWนแหลVงขDอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เก่ียวกับอาเซียน 
2. เปWนแหลVงสนับสนุน สVงเสริมการสรDางและพัฒนาองค&ความรูDเชิงลึกเก่ียวกับอาเซียน 
3. เปWนคลังสมอง (Think Tank) ทำหนDาท่ีสังเคราะห&องค&ความรูDเร่ืองอาเซียนเพ่ือจัดทำเปWนขDอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยVางรวดเร็วในอาเซียน 
4. เปWนศูนย&สVงเสริมการเผยแพรVความรูDอาเซียนสูVสาธารณะ ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ 

รองอธิการบดี ด+านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม

ศูนย=อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn 
University

กำกับดูแล

ผู+อำนวยการบริหาร (Executive Director)

รองผู+อำนวยการบริหารฝgายวิจัย

(Executive Deputy Director for
Research Affairs)

รองผู+อำนวยการบริหารฝgายวิชาการ

(Executive Deputy Director for
Academic Affairs)

ผู+อำนวยการฝgายวิจยั

(Director for Research Affairs)

ผู+อำนวยการฝgายวิชาการ

(Director for Academic Affairs)

เจ+าหน+าที่บริหารจดัการ 

(Administrative Officer)

เจ+าหน+าที่การเงินและพัสดุ

(Financial Officer)

เจ+าหน+าทีวิ่ชาการ

(Academic Officer)

เจ+าหน+าทีวิ่ชาการ

(Academic Officer)

เจ+าหน+าทีวิ่ชาการ

(Academic Officer)

ผู+จัดการศูนย=อาเซียนศึกษา

(Manager)
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5. เปWนศูนย&ประสานความรVวมมือดDานการศึกษา การฝ∞กอบรม และการทาวิจัย ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ 

ตVอแนวทางการดำเนินงาน ศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย มุVงเนDนการดำเนินงานเพ่ือ
เปWนแหลVงอDางอิงทางวิชาการท้ังภายในจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน
สVงเสริมการบูรณาการระดับภูมิภาคอาเซียน ในการเปWนประชาคมอาเซียน ภารกิจการดำเนินงานของศูนย&
อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย สามารถแบVงออกเปWน 5 ขDอดังน้ี 

1. สนับสนุน สVงเสริมการสรDาง และพัฒนาองค&ความรูD 
2. แหลVงขDอมูล สารสนเทศ และคลังสมอง 
3. เผยแพรVความรูD 
4. ประชาสัมพันธ&และประสานสรDางเครือขVายความรVวมมือทางวิชาการภายในและภายนอกองค&กร 
5. วางนโยบายในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงในอาเซียน 

กิจกรรมสำคัญของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยท่ีผVานมา ท่ีสำคัญ ไดDแกV 

1. การสรDางองค&ความรูDเร่ืองอาเซียนศึกษา 
การดำเนินงานเพ่ือใหDเกิดความรูDเชิงลึกในเร่ืองอาเซียน และสรDางงานวิจัยช้ันนำระดับนานาชาติ 

รวมท้ังการสรDางกลุVมวิจัย สรDางเวทีใหDแกVนักวิจัยในการนาเสนอ นำไปสูVการรVวมกันตีพิมพ&ทางวิชาการ
เพ่ือใหDเกิดองค&ความรูDใหมV ตลอดจนสรDางความพรDอมใหDประเทศไทยเปWนศูนย&กลางการวิจัยในเร่ืองอาเซียน 
1.1. การสัมมนาวิจัยเพ่ือจัดทาข4อเสนอเชิงนโยบายด4านอาเซียนศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยท่ีสนับสนุนการ

ดำเนินนโยบาย (Policy oriented research) ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยการรวบรวม
นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญในแตVละสาขาวิชา มารVวมนาเสนอบทความวิจัยและจัดทาขDอเสนอเชิงนโยบาย 
ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เชVน โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสานัก
เลขาธิการอาเซียน โครงการวิจัยเพ่ือเสริมสรDางขีดความสามารถของประเทศไทยในระดับภูมิภาค 
เปWนตDน 

1.2. การสัมมนาวิจัยเพ่ือตีพิมพ?เปAนหนังสือในมาตรฐานระดับนานาชาติ ดำเนินโครงการวิจัยท่ีนำไปสูVการ
ตีพิมพ&ระดับนานาชาติ โดยการรวบรวมนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญในแตVละสาขาวิชา มารVวมนำเสนอ
บทความวิจัยและถกเถียงอภิปราย เพ่ือนำไปสูVการจัดทำผลผลิตเปWนหนังสือรวมบทความ
ภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพ&กับสำนักพิมพ&ระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพรVผลงานของหนVวยงาน และสVงเสริม
บทบาทของนักวิชาการไทยในระดับนานาชาติ 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย&ในอาเซียน การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาเสริมสรDางศักยภาพบุคลากรท่ีมีความรูD
เก่ียวกับอาเซียนศึกษา ทักษะภาษาอาเซียน ท้ังระดับนักวิชาการ คณาจารย& นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
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ตลอดจนบุคคลท่ัวไป พรDอมท้ังพัฒนาทักษะในสาขาวิชาตVาง ๆ มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือท่ีจะสามารถนา
ความรูDไปใชDในการทางานไดDอยVางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสVวน 
2.1. การสัมมนา/อบรมทางวิชาการในหัวข4อเก่ียวกับอาเซียน การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ภายในประเทศไทยในหัวขDอท่ีเก่ียวกับอาเซียนศึกษาและการดาเนินงานตามสามเสาหลัก ไดDแกV 
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงเปWนการเผยแพรVองค&ความรูDสูVสังคมภายนอก หรือการสัมมนาเผยแพรVผลงาน
ดDานอาเซียนท่ีโดดเดVนของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย& และการจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการใน
หัวขDอท่ีเก่ียวกับการรับมือความเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

2.2. การอบรมระยะส้ันเพ่ือเสริมสร4างศักยภาพวิชาชีพ จัดสรรทุนสาหรับนักศึกษาอาเซียนเขDามารVวม
โครงการอบรมระยะส้ันในสาขาวิชาท่ีตนสนใจรVวมกับบรรษัทขนาดใหญV ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

3. การสรDางเครือขVายทางวิชาการของอาเซียน การดำเนินงานเพ่ือสรDางเครือขVายทางและพัฒนาความรVวมมือ
ทางวิชาการอยVางตVอเน่ือง รวมท้ังสรDางความสัมพันธ&อันดีแกVนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในประชาคม
อาเซียน 
3.1. การสร4างเครือขJายนักวิชาการในระดับภูมิภาค (ASEAN Visiting Scholars) สนับสนุนทุนสำหรับ

นักวิชาการอาเซียนศึกษาในการเขDารVวมประชุมและสัมมนา การเก็บขDอมูล การเขDารVวมการฝ∞กอบรม 
การนาเสนอผลงาน การบรรยายทางวิชาการ และการนำคณะเยือนมหาวิทยาลัยในกลุVมประเทศ
อาเซียนเพ่ือเขDารVวมกิจกรรมแลกเปล่ียนระยะส้ัน หรือจัดทำขDอตกลงทางวิชาการและการวิจัยรVวมกัน 
แบVงเปWน 2 ประเภท ไดDแกV ทุนสาหรับนักวิชาการจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย และทุนสาหรับนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยในกลุVมประเทศอาเซียน 

3.2. การสร4างเครือขJายนักศึกษาอาเซียน (ASEAN Youth Exchange) ศูนย&อาเซียนศึกษาไดDดำเนินการ
สนับสนุนการสรDางเครือขVายเยาวชนอาเซียนใน 3 รูปแบบ ไดDแกV 
• การแลกเปล่ียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนระยะส้ันท่ีจุฬาลงกรณ&

มหาวิทยาลัย (In Bound) โดยจัดกิจกรรมบรรยายและอภิปรายปåญหาเก่ียวกับภูมิภาคอาเซียน 
และทัศนศึกษาสถานท่ีสำคัญในประเทศไทย 

• การแลกเปล่ียนนิสิตจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในกลุVมประเทศอาเซียน (Out 
Bound) เพ่ือเขDาฟåงการบรรยายวิชาการเก่ียวกับประเทศศึกษา (Country Studies) 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองท่ีประชาชนประเทศน้ันมีตVออาเซียนและประเทศไทย 

• การสนับสนุนทุนใหDนิสิตท่ีไดDรับเชิญไปนำเสนอผลงานและอภิปรายวิชาการในกลุVมประเทศ
อาเซียน อาทิ การเก็บขDอมูลงานวิจัย การนำเสนอบทความ การเขDารVวมประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี
มีส่ิงตีพิมพ& การขอใชDหDองทดลอง/หDองปฏิบัติการ การฝ∞กงาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองทาง
วิชาการและการวิจัยอ่ืน ๆ 
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อยVางไรก็ตามงบประมาณสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยก็เพียงพอสำหรับรายจVายประจำท่ีใชD
จVายในการบริหารจัดการศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ เทVาน้ัน การดำเนินกิจกรรมของศูนย&อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัย ท่ีดำเนินการมาแลDวอยVางตVอเน่ืองต้ังแตV พ.ศ. 2554 จนถึงปåจจุบัน (พ.ศ. 2564) เปWน
ระยะเวลา 10 ปc ซ่ึงใชDงบประมาณจำนวนมาก ไดDรับการสนับสนุนจากการทำโครงการและขอสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณแผVนดินโดยตรงจากรัฐบาล ในรูปแบบของโครงการสำคัญท่ีตVอเน่ืองกัน 2 โครงการ อันไดDแกV 
โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาไทย-อาเซียน (Innovative Thai-ASEAN Academic Cooperation: 
ITAAC@CU) ระหวVางปc พ.ศ.2555-2559 และ โครงการนวัตกรรมสูVความเปWนเลิศทางการศึกษา (Innovative 
Thai Excellence for Academic Cooperation: ITEAC) ระหวVางปc พ.ศ. 2560-2563  

2.3. การวิเคราะห=สภาวะแวดลJอมทางยุทธศาสตร= (SWOT Analysis) 

2.3.1. การตรวจสอบและวิเคราะห/สภาวะแวดลYอมภายในของศูนย/อาเซียนศึกษา จุฬาฯ (S-W) 

กรอบวิธีคิดหลักท่ีใชDในการวิเคราะห&สภาวะแวดลDอมภายในเพ่ือแสวงหาจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอVอน (Weakness) ของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ท่ีใชDในเอกสารวิชาการฉบับน้ีคือ VRIO Framework ซ่ึง
เปWนกรอบวิธีคิดท่ีนิยมใชDในการตอบคำถามท่ีวVา อะไรคือปåจจัยท่ีทำใหDหนVวยงานหรือบริษัทของทVานมี
ความสามารถทางการแขVงขัน และมีความสามารถทางการแขVงขันในรูปแบบใด  

โดยกรอบวิธีคิดดังกลVาวเร่ิมตDนจากการถามคำถาม 4 คำถาม เพ่ือประเมินหนVวยงานใน 4 มิติ ซ่ึง
สามารถนำเสนอไดDในแผนภาพท่ี 2.3  (Barney and Hesterly, 2015) 
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แผนภาพท่ี 2.3 กรอบวิธีคิด VRIO Framework

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Barney and Hesterly, 2015 โดยผูDเขียน 

• คุณคNาขององค/กร (Value) โดยการต้ังคำถามวVา องค&กรหรือหนVวยงานสามารถใชDประโยชน&จากโอกาส
ท่ีเขDามาไดDมากนDอยเพียงใด องค&กรหรือหนVวยงานสามารถต้ังรับและปäองกันตนเองจากภัยคุกคาม
ภายนอกไดDดีเพียงใดภายใตDทรัพยากร และความสามารถขององค&เทVาท่ีมีอยูV ณ ปåจจุบัน การตอบคำถาม
ท่ี 1 ไดD จะทำใหDเราสามารถตอบไดDวVาองค&กรหรือหนVวยงานน้ันมี “จุดแข็ง” หรือ “จุดอVอน”  
o ถDาตอบวVา “ไมV” แสดงวVาองค&กรหรือหนVวยงานมีสถานะเปWน องค&กรหรือหนVวยงานท่ีไมVมี

ความสามารถทางการแขVงขัน (Competitive Disadvantage)  
o ถDาตอบวVา “ใชV” ใหDไปพิจารณาท่ีมิติท่ี 2 

• ขYอจำกัดขององค/กร (Rarity) โดยการต้ังคำถามวVา ทรัพยากร (เงินทุน กำลังคง ปåจจัยการผลิต) และ
ศักยภาพ (Capability)  ท่ีเพียงพอท่ีจะใชDประโยชน& และต้ังรับกับความทDาทาย หรือไมV  
o ถDาตอบวVา “ไมV” แสดงวVาองค&กรหรือหนVวยงานมีสถานะเปWน องค&กรหรือหนVวยงานท่ีมี

ความสามารถทางการแขVงขันในระดับพ้ืนฐาน (Competitive Parity) 
o ถDาตอบวVา “ใชV” ใหDไปพิจารณาท่ีมิติท่ี 3 

• ความสามารถของหนNวยงานท่ีเป�นคูNแขNง หรือองค/กรท่ีอยูNในระนาบเดียวกัน (Imitability) โดยการต้ัง
คำถามท่ีวVา หนVวยงานหรือองค&กรท่ีเปWนคูVแขVง หรือท่ีอยูVในระนาบเดียวกันกับองค&กรท่ีเรากำลังพิจารณามี
ความสามารถเพียงใดในการรวบรวมทรัพยากร พัฒนาองค&ความรูD หรือ ทำซ้ำ ทำเลียนแบบ เชVนเดียวกับ
ผลผลิตหลัก หรือบริการหลักของหนVวยงานท่ีเรากำลังพิจารณาไดDยากงVาย หรือไมV เพียงใด 
o ถDาตอบวVา “มี” และ “มีหลายองค&กรดDวย” น่ันหมายความวVาองค&กรหรือหนVวยงานมีสถานะเปWน 

องค&กรหรือหนVวยงานท่ีมีความสามารถทางการแขVงขันในระยะเวลาหน่ึงเทVาน้ัน (Temporary 

1 
Valuable?

2
Rare?

3 
Costly to 
Imitate?

4
Organized 

to 
Capture 
Value?

Is the Resource or 
Capability… 

Competitive 
Disadvantage

Competitve
Parity

Temporary 
Competitive 
Advantage

Unexploited 
Competitive 
Advantage

Sustained 
Competitive 
Advantage

YES YES YES

YES

No No No No
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Competitive Advantage) อยVางไรก็ตามในกรณีของศูนย&อาเซียนศึกษา จุฬาฯ และสถาบัน
ทางวิชาการอ่ืน ๆ การมีคูVแขVงท่ีสามารถผลิตผลงานทางวิชาการในระดับเดียวกัน หรือตVอ
ยอดจากงานของอีกองค&กรหน่ึงกลับย่ิงเปWนผลดีในรูปแบบของการสVงผVานและตVอยอดองค&
ความรูD (Knowledge Spillover) ดังน้ันถึงแมDจะเปWนการตอบ มี และ มีหลายองค&กร ก็ไมVไดDทำ
ใหDสถาบันวิชาการน้ัน ๆ สูญเสียความสามารถทางการแขVงขัน 

o ถDาตอบวVา “ไมVมี” ใหDไปพิจารณาท่ีมิติท่ี 4  
• มิติโครงสรYางองค/กร (Organisation) โดยการต้ังคำถามวVา เม่ือมีโอกาสเขDามา หรือเม่ือมีความทDาทาย

เขDามา โครงสรDางองค&กรหรือหนVวยงานไดDออกแบบมาอยVางดีหรือเพียงพอหรือไมVท่ีจะแสวงหาและใชD
ประโยชน&จากโอกาส และปäองกันความเส่ียงจากความทDาทาย 
o ถDาตอบวVา “ไมV” แสดงวVา สถานะขององค&กรหรือหนVวยงานอยูVในสถานะท่ีเปWน องค&กรท่ีมี

ความสามารถทางการแขVงขันแตVยังไมVไดDใชDศักยภาพอยVางเต็มท่ี (Unexploited Competitive 
Advantage) 

o ถDาตอบวVา “ใชV” น่ันหมายถึงองค&กรท่ีกำลังพิจารณาเปWนองค&กรท่ีมีความสามารถทางการแขVงขัน
อยVางย่ังยืน (Sustained Competitive Advantage) 

จากกรอบการวิเคราะห& VRIO ท่ีนำเสนอขDางตDนทำใหDสามารถวิเคราะห&จุดแข็งและจุดอVอนของศูนย&
อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยไดDดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.1: จุดแข็งและจุดอ6อนของศูนย;อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย ภายใตJกรอบวิธีคิด VRIO 

 

 จุดแข็งของศูนย;อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย Value Rarity Imitability Organization 
ความสามารถ

ทางการแข6งขัน 

S1 มีบุคลากร (อาจารย;, นักวิชาการ, นักวิจัย, เจJาหนJาท่ี, นิสิต) ท่ีมีความรูJความสามารถ Yes Yes Yes Yes Sustained 

S2 
มีองค;ความรูJในวิชาอาเซียนศึกษา เอเชียตะวันออกเฉียงใตJศึกษา และศาสตร;อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขJอง 
Yes Yes Yes Yes Sustained 

S3 มีจุดร6วมจุดเนJนทางวิชาการร6วมกัน Yes Yes Yes Yes Sustained 

S4 มีความเปkนอิสระและมีความเปkนกลางทางวิชาการ Yes Yes Yes Yes Sustained 

S5 
มีเครือข6ายความสัมพันธ;กับองค;กรต6างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ภายในประเทศ 
Yes Yes Yes Yes Sustained 

S6 
มีเครือข6ายความสัมพันธ;กับองค;กรต6างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ระหว6างประเทศ 
Yes Yes Yes Yes Sustained 

S7 เกียรติภูมิจุฬาฯ และการเปkนส6วนหน่ึงของประชาคมจุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย Yes Yes Yes Yes Sustained 

S8 
การบริหารจัดการองค;กรท่ีมีความคล6องตัวเน่ืองจากเปkนองค;กรขนาดเล็กและทำงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย ทำใหJไม6มีการลJอมร้ัว 
Yes No   Parity 

S9 มีนโยบายและทิศทางการบริหารงานท่ีต6อเน่ือง Yes Yes Yes Yes Sustained 

S10 
มีผลงานและภาพลักษณ;ทางวิชาการเปkนท่ีรูJจักในวงกวJาง มีพ้ืนท่ีในการส่ือสารองค;ความรูJ

กับภาคส6วนต6างๆ ของสังคมไทย 
Yes Yes Yes Yes Sustained 
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 จุดอ6อนของศูนย;อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย Value Rarity Imitability Organization 
ความสามารถ

ทางการแข6งขัน 

W1  
ไม6ไดJรับการสนับสนุน ไม6ไดJรับความเขJาใจ และการไม6เห็นความสำคัญของกิจกรรมของศูนย;

จากผูJบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
No    Disadvantage 

W2 
พ่ึงพางบประมาณจากงบประมาณแผ6นดิน ซ่ึงไม6มีความแน6นอน และไม6ไดJรับการสนับสนุน

จากผูJบริหารมหาวิทยาลัยในการเขJากระบวนการขอจัดสรรงบประมาณแผ6นดิน 
No    Disadvantage 

W3 
ยังไม6ไดJใชJประโยชน;จากความคล6องตัวของการเปkนหน6วยงานในระดับ “ศูนย;” ของ

มหาวิทยาลัยไดJอย6างเต็มศักยภาพ 
Yes No   Parity 

W4 ยังไม6ไดJนำเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาใชJในการดำเนินงานอย6างเต็มท่ี Yes Yes Yes No Unexploited 

W5 
ขาดการบริการจัดการองค;ความรูJ (Information/Knowledge Management) ในรูปแบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
Yes Yes Yes No Unexploited 

W6 
ขาดการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก เพ่ือเปkนหลักประกันเสถียรภาพในการ

ทำงาน 
Yes No   Parity 
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2.3.2. การตรวจสอบและวิเคราะห4สภาวะแวดล7อมภายนอกของศูนย4อาเซียนศึกษา จุฬาฯ (O-T) 

กรอบวิธีคิดด้ังเดิมในการตรวจสอบสภาวะแวดล;อมภายนอกให;มีความครอบคลุมครบถ;วยทุกมิติ 

มักจะเร่ิมต;นจากกรอบคิด PEST Analysis ซ่ึงพิจารณาองคQกร หรือหนSวยงานภายใต;สภาวะแวดล;อม 4 มิติ 

คือ P = Political-Security การเมือง ความม่ันคง, E = Economics เศรษฐกิจ, S = Socio-Cultural สังคม 

วัฒนธรรม และ T = Technology วิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อยSางไรก็ตามกรอบวิธีคิด PEST 

ก็มีการปรับปรุงพัฒนาให;กว;างขวางครอบคลุมมากย่ิงข้ึน เพ่ือใช;กับการวิเคราะหQองคQกร หนSวยงาน หรือ

โครงการในรูปแบบและระดับท่ีตSาง ๆ กันออกไป อาทิ STEEP-M Analysis (เพ่ิม E = Environment and 

Energy ส่ิงแวดล;อม และพลังงาน และ แยก M = Military การทหาร ออกจาก การเมือง ความม่ันคง) 

PESTEL Analysis (เพ่ิม E = Environment and Energy ส่ิงแวดล;อม และพลังงาน และ L = Legal and 

Regulations มิติทางกฎหมายกฎระเบียบ) ฯลฯ 

โดยในตรวจสอบและวิเคราะหQสภาวะแวดล;อมภายนอกของศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ ผู;จัดทำ

รายงานเช่ือวSากรอบวิธีคิดท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของศูนยQคือ ICE-DRIPS Checklist ซ่ึงเป}นการตSอ

ยอดเพ่ือให;การวิเคราะหQ PEST Analysis มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ท่ีสะดวกในการวิเคราะหQเพ่ิมข้ึน 

โดย รายการตรวจสอบท้ัง 8 ประการ (Parrish, n.d.) ได;แกS 

1) I = Innovations นวัตกรรม ซ่ึงรวมท้ังมิตินวัตกรรมวิทยาศาสตรQประยุกตQ เชSน อินเตอรQเน็ต 

เทคโนโลยีดิจิทัล แอปพลิเคช่ัน (Application) ตSาง ๆ บนโลกออนไลนQ และนวัตกรรมทาง

สังคมศาสตรQ-มนุษยศาสตรQ เชSน รูปแบบการชSวยเหลือซ่ึงกันและกันในสภาวะวิกฤตท่ีมีรูปแบบ

ใหมSๆ เชSน ตู;ปÉนสุข เป}นต;น 

2) C = Competition การแขSงขัน เชSน หนSวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในจุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย และนอก

มหาวิทยาลัยท่ีทำหน;าท่ีในลักษณะเดียวกัน สามารถแขSงขัน หรือรSวมมือกันก็ได; 

3) E = Economics ปÉจจัยเศรษฐกิจภายนอก เชSน งบประมาณท่ีได;รับจัดสรร และรายได; ท้ังในมิติ

ขนาดของงบประมาณ ความเพียงพอ ความสม่ำเสมอตSอเน่ือง 

4) D = Demographics ประชากร เชSน เพศและอายุของประชากร การเคล่ือนย;ายแรงงาน แนวโน;ม

การจ;างงาน และชนช้ันทางสังคม และยังรวมถึงประชากรในมิติการรับรู; (Perception) ความรู;สึก

นึกคิด และทัศนคติของประชาชนตSอหนSวยงาน 

5) R = Regulations กฎหมาย กฎระเบียบ ท้ังระดับมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวข;องกับศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ 

6) I = Infrastructure โครงสร;างพ้ืนฐาน ซ่ึงในทีน้ีหมายถึง อาคาร สถานท่ีทำการ ห;องประชุม 

สาธารณูปโภคตSาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเอ้ือหรือเป}นอุปสรรค ตSอการดำเนินการของศูนยQ

อาเซียนศึกษา 
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7) P = Partners พันธมิตร เครือขSายของศูนยQอาเซียนศึกษา ท้ังในและนอกจุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังในระดับนานาชาติ 

8) S = Social Trends กระแสสังคม และแนวโน;มตSาง ๆ ในทางสังคมระดับประเทศ และระดับโลก 

(Domestic and Global Trends) 

โดยผลการสำรวจสภาวะแวดล;อมภายนอกตามกรอบ ICE-DRIPS Checklist เพ่ือวิเคราะหQหาโอกาส 

(Opportunity: O) และความท;าทายหรือภาวะคุกคาม (Threat: T) ท่ีศูนยQอาเซียนศึกษาต;องเผชิญในระหวSาง

ปè พ.ศ.2565-2569 สามารถสรุปผลได;ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.2: โอกาสและความท;าทายตSอศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย ภายใต;กรอบวิธีคิด  ICE-

DRIPS Checklist 

ICE-DRIPS Checklist ประเด็นโอกาส และความท;าทายตSอศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย 

I = Innovations 

นวัตกรรม 

O1: การพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้ังมิติวิทยาศาสตรQประยุกตQ 

สังคมศาสตรQ และมนุษยQศาสตรQ ทำให;การทำงานวิชาการ การติดตSอประสานงาน 

และการเผยแพรSองคQความรู;ด;านอาเซียนศึกษามีต;นทุนท่ีลดลง และสะดวก

งSายดายมากย่ิงข้ึน 

C = Competition 

การแขSงขัน 

O2: ในแวดวงวิชาการย่ิงหนSวยงานอ่ืน ๆ ในจุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย และศูนยQ

อาเซียนศึกษาท้ังในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศ และ

ตSางประเทศ ย่ิงแขSงขันกันผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงมากย่ิงข้ึนเทSาใด 

ผลประโยชนQจากภาวะท่ีองคQความรู;สามารถสSงผSานและตSอยอดซ่ึงกันและกัน 

(Knowledge Spill-over) ก็จะย่ิงทำให;การทำงานในการแสวงหาองคQความรู;ใน

สาขาอาเซียนศึกษาย่ิงมีเพ่ิมข้ึน กว;างขวางและลงลึกลงในศาสตรQมากย่ิงข้ึน 

E = Economics 

ปÉจจัยเศรษฐกิจ

ภายนอก 

O3: มูลคSาการค;าของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีมูลคSา

สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดอ่ืน ๆ ของไทย รวมท้ังยังมีอัตราการขยายตัวอยSาง

ตSอเน่ือง เชSนเดียวกับในมิติการลงทุนระหวSางประเทศท่ีไทยคือผู;ท่ีออกไปลงทุนใน

ภูมิภาค ทำให;ทุกภาคสSวนในระบบเศรษฐกิจต;องการองคQความรู;อาเซียนศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

T1: เน่ืองจากแหลSงรายได;หลักท่ีใช;ในการดำเนินกิจการของศูนยQอาเซียนศึกษา

ข้ึนกับโครงการพิเศษท่ีข้ึนอยูSกับการจัดสรรงบประมาณแผSนดิน และเม่ือรัฐบาล

และรัฐสภาไมSเห็นความสำคัญของการสSงเสริมการทำกิจกรรมวิชาการด;าน

อาเซียนศึกษา รวมท้ังผู;บริหารมหาวิทยาลัยเองก็ไมSได;ให;การสนับสนุนอยSางเต็มท่ี

ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ น่ันทำให;ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีความเส่ียง
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สูงข้ึนในทุก ๆ ปèในการได;รับการจัดสรรงบประมาณแผSนดิน พิจารณาได;จาก

งบประมาณท่ีลดลงเร่ือย ๆ ในแตSละปèงบประมาณ จนกระท่ังไมSได;รับงบประมาณ

ใด ๆ ท้ังส้ินในชSวง 4 ปèงบประมาณท่ีผSานมา  

D = Demographics 

ประชากร 

O4: ประชากรในชSวงวัยทำงานของไทยแม;จะมีปริมาณลดลง แตSสัดสSวนของ

ประชากรท่ีสนใจและมีศักยภาพท่ีจะทำงานท่ีเก่ียวข;องกับการตSางประเทศในมิติ

ตSาง ๆ มีสูงข้ึน และจุดมุSงหมายสำคัญในการทำงาน ทำธุรกิจ การค;า และการ

ลงทุน คือ ประเทศเพ่ือนบ;านในประชาคมอาเซียน 

O5: แม;จะมีการเผยแพรSองคQความรู;ให;กับประชาชนในเร่ืองความรSวมมือในมิติตSาง 

ๆ ท่ีเก่ียวข;องกับอาเซียนมาแล;วอยSางตSอเน่ือง โดยเฉพาอยSางย่ิงชSวงกSอน พ.ศ. 

2558 ซ่ึงเป}นปèแหSงการจัดต้ังประชาคมอาเซียนอยSางเต็มรูปแบบ แตSพบวSา

ประชาชนจำนวนมากยังขาดความรู;ความเข;าใจอยSางถูกต;องเก่ียวกับความรSวมมือ

อาเซียนและประเทศเพ่ือนบ;านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังน้ันจึงยังมีชSองวSาง

ให;ศูนยQอาเซียนศึกษา ได;ทำหน;าท่ีในการสร;างและเผยแพรSองคQความรู;ได;อีกมาก 

T2: แม;จะขาดแคลนองคQความรู; แตSประชาชนจำนวนมากซ่ึงสนใจจะไปทำงาน ทำ

การค;า ทำงานลงทุน กับประเทศสมาชิกอาเซียน กลับไมSได;สนใจท่ีจะลงทุน (ในมิติ

ของเงินทุน เวลา และแรงงาน) ในการแสวงหาองคQความรู; และหลาย ๆ ภาคสSวน

ยังมองไมSเห็นความสำคัญในการติดอาวุธทางปÉญญาให;กับประชากรในกลุSมน้ี  

5) R = Regulations 

กฎหมาย กฎระเบียบ 

T3: ถึงแม;ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย จะเป}นหนSวยงานในระดับ

มหาวิทยาลัย ไมSได;สังกัดอยูSในคณะใดคณะหน่ึง หรือสถาบันใดสถาบันหน่ึง ซ่ึงมี

ข;อดีในเร่ืองการปîองกันการล;อมร้ัวซ่ึงลดการมีสSวนรSวมของคนจากหลาย ๆ ภาค

สSวนได; แตSกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ยังไมSเอ้ือให;เกิดความคลSองตัวในการ

บริหารจัดการ ประกอบกับกฎระเบียบท่ีเป}นข;อจำกัดในเร่ืองการหารายได; และ

การนำรายได;น้ันมาใช;ในการบริหารจัดงานทรัพยากรมนุษยQยังถือเป}นข;อจำกัด

สำคัญท่ีทำให;ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ ยังไมSสามารถบริหารกำลังคน และสร;าง

เส;นทางอาชีพ (Career Path) ท่ีก;าวหน;าและม่ันคงให;กับบุคลากรของศูนยQได; 

6) I =  Infrastructure 

โครงสร;างพ้ืนฐาน 

O6: ถึงแม;ศูนยQอาเซียนศึกษาจะมีสถานท่ีทำงานท่ีมีพ้ืนท่ีไมSใหญSโต และมีการ

ออกแบบตกแตSงสถานท่ีท่ีไมSเหมาะสมกับสภาพการใช;งานจริงอยSางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด แตSก็ถือวSายังอยูSในสภาพการทำงานท่ียังผลักดันให;งานสำคัญๆ 

สามารถเดินหน;าได; แตSในระดับมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัยถือเป}น

มหาวิทยาลัยท่ีลงทุนในเร่ืองโครงสร;างพ้ืนฐานในการเก้ือกูลให;เกิดกิจกรรมทาง

วิชาการได;อยSางเหมาะสมและถือเป}นโครงสร;างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใน
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ระดับนำ เม่ือเปรียบเทียบกับสSวนงานอ่ืน ๆ  ในประเทศ และเม่ือพิจารณาควบคูSกับ

ทำเลท่ีต้ังของศูนยQอาเซียนศึกษา ปÉจจัยโครงสร;างพ้ืนฐานถือเป}นโอกาสท่ี

สนับสนุนให;เกิดการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการได;อยSางตSอเน่ือง 

7) P = Partners 

พันธมิตร 

O7: ปÉจจุบันศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย ทำงานวิชาการและ

กิจกรรมเผยแพรSองคQความรู;รSวมกับหนSวยงานภายในจุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย 

หนSวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อยSางตSอเน่ือง ท้ัง

ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ และกิจการงานท่ีทำรSวมกันอยSาง

สม่ำเสมอตSอเน่ืองเหลSาน้ีก็ล;วนแล;วแตSเสริมสร;างให;การพัฒนาตSอยอดองคQความรู;

ด;านอาเซียนศึกษา เกิดข้ึนอยSางตSอเน่ือง ขยายวง และลงลึกในทุกมิติ โดยรายช่ือ

ของศูนยQอาเซียนศึกษาท่ียังปฏิบัติหน;าท่ีและมีกิจกรรมสำคัญอยSางตSอเน่ืองใน

ประเทศไทย และศูนยQอาเซียนศึกษา ในระดับนานาชาติท่ีศูนยQอาเซียนศึกษา 

จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธQอันดี และรSวมดำเนินกิจกรรมรSวมกัน

อยSางตSอเน่ือง สามารถพิจารณาได;ในภาคผนวก 

T4: การแพรSระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนSาสายพันธุQใหมS (โควิด-19) ทำให;กิจกรรม

ระหวSางศูนยQอาเซียนศึกษาตSาง ๆ ลดลงอยSางมีนัยสำคัญ แม;การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติจะสามารถเกิดข้ึนได;ในรูปแบบการประชุมทางไกล แตSการพบปะ

หารือเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและองคQความรู;ในทางวิชาการก็มีข;อจำกัด และ

มีปริมาณลดลงอยSางมีนัยสำคัญ อยSางไรก็ตามเช่ือวSาภาวะคุกคามน้ีจะบรรเทาเบา

บางลงต้ังแตSชSวงปè พ.ศ.2565-2566 

8) S =  Social 

Trends กระแสสังคม 

O8: ประเทศสมาชิกอาเซียนคือประเทศเพ่ือนบ;านท่ีสนิทสนมและใกล;ชิดดุล

ครอบครัวของประเทศไทย กิจการใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศเพ่ือนบ;านยSอมสSงผล

กระทบตSอไทยท้ังทางบวกและทางลบในทุกมิติ และประชาชนชาวไทยก็ต่ืนตัว

สนใจ และต;องการใช;ประโยชนQจากความรSวมมือในทุกมิติของอาเซียนเพ่ิมข้ึน

อยSางตSอเน่ือง 

T5: อยSางไรก็ตาม ในความรับรู;ของภาครัฐกลับพิจารณาวSาการจัดต้ังประชาคม

อาเซียนในปè พ.ศ.2558 คือจุดสูงสุดท่ีทุกประเทศสมาชิกได;บรรลุไปแล;ว ดังน้ันจึง

เป}นเร่ืองอดีต ท่ีไมSได;มีความจำเป}นท่ีประเทศไทยจะต;องจัดสรรงบประมาณให;

อยSางตSอเน่ือง และให;ความสนใจอีกตSอไป 
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2.4. การประเมินตำแหน2งทางยุทธศาสตร:ของศูนย:อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัย 

จากการวิเคราะหQด;วยกรอบคิด VRIO และ ICE-DRIPS Checklist พบวSาศูนยQอาเซียนศึกษา 

จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง 10 ประการ ซ่ึงเกือบทุกด;านมีความสามารถทางการแขSงขันในระดับย่ังยืน 

(Sustained Competitive Advantage โดยพบวSาทรัพยากรบุคคลของศูนยQ คุณภาพงานวิชาการ และ

ศักยภาพในการบริการวิชาการให;กับสังคมไทยเป}นปÉจจัยสำคัญ อยSางไรก็ตามจุดแข็งท่ีอยูSในระดับพ้ืนฐานไมSมี

ความโดดเดSนและยังไมSได;ใช;ศักยภาพอยSางเต็มท่ีคือ โครงสร;างการบริหารงานท่ีควรจะมีความคลSองตัวได;

มากกวSาสถานะปÉจจุบัน 

ในขณะท่ีจุดอSอนของศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีเพียง 6 ประการ แหSงแตSจุดอSอนเหลSาน้ีบางประการ

กลับอยูSในระดับวิกฤต ท้ังน้ีเน่ืองจากประเด็นจุดอSอนท่ีสำคัญเก่ียวข;องกับการดำรงอยูSของศูนยQอาเซียนศึกษา 

จุฬาฯ ด;วยกันท้ังส้ินท้ังในเร่ืองการได;รับการสนับสนุนจากหนSวยงานต;นสังกัด และปÉญหาการจัดสรร

งบประมาณ ซ่ึงจุดอSอนเหลSาน้ีอยูSในสถานะท่ีทำให;ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ ไมSมีความสามารถทางการแขSงขัน 

(Competitive Disadvantage) ในขณะท่ีจุดอSอนท่ี 2 ประเด็นคือเร่ืองโครงสร;างการบริหารงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก ยังเป}นเร่ืองท่ีแม;จะเป}นจุดอSอนแตSก็ไมSได;มีความแตกตSางจากหนSวยงานอ่ืน ๆ 

ท่ีมีภารกิจในรูปแบบเดียวกัน และอีก 2 จุดอSอนในด;านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการองคQความรู; เป}นเร่ือง

ท่ีศูนยQมีศักยภาพอยูSแล;ว เพียงแตSยังไมSได;ดึงศักยภาพออกมาใช;อยSางเต็มท่ี  

สำหรับผลการสำรวจสภาวะแวดล;อมภายนอก ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีโอกาส 8 ประการท่ีจะต;อง

ไขวSคว;าในระยะ 5 ปèข;างหน;า และมีภาวะคุกคามหรือความท;าทาย 5 ประการท่ีต;องเผชิญหน;าในระยะเวลา

เดียวกัน โดยพบวSาโอกาสท้ัง 8 ประการมีความตSอเน่ืองย่ังยืนและนSาจะสSงผลบวกในระยะยาวย่ิงกวSาระยะเวลา

ของกรอบยุทธศาสตรQฉบับน้ี และเกือบท้ังหมดเป}นเพราะความจำเป}นทางภูมิรัฐศาสตรQเศรษฐกิจท่ีภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต;และความรSวมมือของประชาคมอาเซียนเป}นเพ่ือนบ;านท่ีใกล;ชิดท่ีสุด และต้ังอยูSในทำเล

ท่ีต้ังสำคัญของยุทธศาสตรQชาติมหาอำนาจ ควบคูSกับการขยายตัวของแวดวงวิชาการในศาสตรQอาเซียนศึกษา 

ทำให;โอกาสนSาจะเป}นปÉจจัยเสริมมากกวSา ความท;าทายซ่ึงมีแนวโน;มท่ีจะลดน;อยถอยลงเม่ือระยะเวลาผSานไป 

ดังน้ันหากพิจารณาถึงความรุนแรงของจุดอSอนท่ีเก่ียวข;องกับความคงอยูSของศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาฯ 

ท้ังในแงSงบประมาณ และนโยบายของผู;บริหารมหาวิทยาลัย (ซ่ึงศูนยQอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีมีผลงานอยSาง

ตSอเน่ือง ก็ถูกยุบหรือลดขนาดของศูนยQไปแล;ว) แนSนอนถึงแม;ประเด็นดังกลSาวอาจจะเปล่ียนแปลงไปในทาง

คล่ีคลายเม่ือหมดวาระของผู;บริหาร แตSจากการหารือภายในรSวมกับบุคลากรของศูนยQอาเซียนศึกษา พบวSาศูนยQ

คงต;องพิจารณาวSา จุดอSอน (W) ท่ีเกิดข้ึนนSาจะสSงผลรุนแรงมากกวSาจุดแข็ง (S) ในขณะท่ีโอกาส (O) จาก
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ภายนอกก็ยังมีอยูS และนSาสSงผลกระทบทางบวกมากกวSาภาวะคุกคาม (T) ซ่ึงทำให;ผู;เขียนสังเคราะหQได;วSา 

ตำแหนSงทางยุทธศาสตรQของศูนยQอาเซียนศึกษาในระยะปÉจจุบัน จนถึงพ.ศ. 2569 อยูSในภาวะ W-O จำเป}นต;อง

ใช; “ยุทธศาสตร4เชิงแก7ไข” 
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บทที่ 3  
แผนพัฒนา ศูนย1อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย  

แผนพัฒนา ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปè (พ.ศ.2565-2569)  ประกอบด;วย 

เปîาหมายทางยุทธศาสตรQ (End) กลยุทธQในการดำเนินการ (Ways) และมาตรการ/ปÉจจัยท่ีเก่ียวข;อง (Means) 

ดังรายละเอียดตSอไปน้ี 

3.1 เปIาหมายทางยุทธศาสตร: (End) 

3.1.1 วิสัยทัศน4 

ศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย มุSงม่ันท่ีจะเป}นศูนยQกลางการอ;างอิงสำหรับอาเซียน

ศึกษาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

3.1.2 พันธกิจ 

1) พัฒนาองคQความรู;เก่ียวกับอาเซียน 

2) ประสาน สร;างเสริม สSงเสริม และพัฒนาเครือขSายความรSวมมือทางวิชาการด;านอาเซียนในเชิงลึก

ภายในประเทศไทย 

3) เป}นประตูเช่ือมโยงความรSวมมือทางวิชาการระหวSางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคูS

เจรจาอาเซียน และองคQการระหวSางประเทศ 

3.1.3 เปWาประสงค4ทางยุทธศาสตร4 

เปWาประสงค4ท่ี 1 เป}นแหลSงข;อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เก่ียวกับอาเซียน 

เปWาประสงค4ท่ี 2 เป}นแหลSงสนับสนุน สSงเสริมการสร;างและพัฒนาองคQความรู;เชิงลึกเก่ียวกับอาเซียน 

เปWาประสงค4ท่ี 3 เป}นสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ทำหน;าท่ีสังเคราะหQองคQความรู;เร่ืองอาเซียน

เพ่ือจัดทำเป}นข;อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยSางรวดเร็วในอาเซียน 

เปWาประสงค4ท่ี 4 เป}นศูนยQสSงเสริมการเผยแพรSความรู;อาเซียนสูSสาธารณะ ท้ังในระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

เปWาประสงค4ท่ี 5 เป}นศูนยQประสานความรSวมมือด;านการศึกษา การฝõกอบรม และการทำวิจัย ระดับ

ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
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3.2 กลยุทธ:ในการดำเนินการ (Ways) 

3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร4 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรQ (ยุทธศาสตรQ) น้ันเป}นการจัดกลุSมแนวทางการพัฒนา (กลยุทธQ) ซ่ึง

สามารถวิเคราะหQได;ด;วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนำจุดแข็ง (Strengths) จุดอSอน (Weaknesses) โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ท่ีได;จากการการวิเคราะหQสภาวะแวดล;อมทางยุทธศาสตรQ (SWOT 

Analysis) มาทำการจับคูS ซ่ึงผลจากการวิเคราะหQจะแบSงออกเป}น 4 ยุทธศาสตรQ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรQเชิงรุก (S-O Strategy) เป}นยุทธศาสตรQท่ีเกิดจากการจับคูSระหวSางสภาพแวดล;อมภายใน

ทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล;อมภายนอกทางบวกหรือโอกาส (Opportunity) ซ่ึง

ก็คือ การใช;จุดแข็งหรือข;อได;เปรียบขององคQกรผสมผสานกับโอกาสท่ีดีเพ่ือนำมากำหนดเป}นกลยุทธQ

เชิงรุกสำหรับองคQกร 

2) ยุทธศาสตรQเชิงปîองกัน (S-T Strategy) เป}นยุทธศาสตรQท่ีเกิดจากการจับคูSระหวSางสภาพแวดล;อม

ภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล;อมภายนอกทางลบหรืออุปสรรค (Threat) ซ่ึง

เป}นการนำจุดแข็งหรือข;อได;เปรียบขององคQกรมาปîองกันอุปสรรค ซ่ึงเป}นการใช;จุดแข็งเพ่ือหลีกเล่ียง

อุปสรรค 

3) ยุทธศาสตรQเชิงแก;ไข (W-O Strategy) เป}นยุทธศาสตรQท่ีเกิดจากการจับคูSระหวSางสภาพแวดล;อม

ภายในทางลบหรือจุดอSอน (Weakness) และสภาพแวดล;อมภายนอกทางบวก (Opportunity) เพ่ือให;

เกิดการใช;ประโยชนQจากโอกาสท่ีดีเพ่ือมาปùดจุดอSอนจุดด;อยขององคQกร หรือทำให;จุดอSอนน้ันลดลง 

4) ยุทธศาสตรQเชิงรับ (W-T Strategy) เป}นยุทธศาสตรQท่ีเกิดจากการจับคูSระหวSางสภาพแวดล;อมภายใน

ทางลบหรือจุดอSอน (Weakness) และสภาพแวดล;อมภายนอกทางลบหรืออุปสรรค (Threat) เป}น

ยุทธศาสตรQเพ่ือการลดจุดอSอนและหลีกเล่ียงอุปสรรค โดยมีเปîาหมายหลักคือ การปîองกันหรือ

หลีกเล่ียงให;สถานการณQขององคQกรน้ันไมSแยSไปกวSาท่ีเป}นอยูS 

โดยจากการวิเคราะหQในบทท่ี 2 ผู;เขียนสามารถหาจุดแข็ง จุดอSอน โอกาส และอุปสรรคของศูนยQ

อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัยได; และนำมาวิเคราะหQ TOWS Matrix เพ่ือแสวงหาประเด็น

ยุทธศาสตรQ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 SWOT Analysis และ TOWS Matrix ของศูนยDอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย 

 ปTจจัยภายในองคDกร 

จุดแข็ง (S: Strengths)  
S1 มีบุคลากรท่ีมีความรูYความสามารถ 

S2 มีองคDความรูYในวิชาอาเซียนศึกษา เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตYศึกษา และศาสตรDอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขYอง 

S3 มีจุดรbวมจุดเนYนทางวิชาการรbวมกัน 

S4 มีความเปdนอิสระและมีความเปdนกลางทาง

วิชาการ 

S5 มีเครือขbายภายในประเทศ 

S6 มีเครือขbายระหวbางประเทศ 

S7 เกียรติภูมิจุฬาฯ และการเปdนสbวนหน่ึงของ

ประชาคมจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย 

S8 การบริหารจัดการองคDกรท่ีมีความคลbองตัว 

S9 มีนโยบายและทิศทางการบริหารงานท่ี

ตbอเน่ือง 

S10 มีผลงานและภาพลักษณDทางวิชาการเปdนท่ี

รูYจักในวงกวYาง มีพ้ืนท่ีในการส่ือสารองคDความรูYกับภาค

สbวนตbาง ๆ ของสังคมไทย 

 

จุดอ5อน (W: Weaknesses) 
W1  ไมbไดYรับการสนับสนุนจากผูYบริหารระดับสูง

ของมหาวิทยาลัย 

W2 พ่ึงพางบประมาณจากงบประมาณแผbนดิน 

ซ่ึงไมbมีความแนbนอน  

W3 ยังไมbไดYใชYประโยชนDจากความคลbองตัวของ

การเปdนหนbวยงานในระดับ “ศูนยD” ของ

มหาวิทยาลัยไดYอยbางเต็มศักยภาพ 

W4 ยังไมbไดYนำเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เหมาะสมมาใชYในการดำเนินงานอยbางเต็มท่ี 

W5 ขาดการบริการจัดการองคDความรูY 

(Information/Knowledge Management) ใน

รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

W6 ขาดการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชิงรุก เพ่ือเปdนหลักประกันเสถียรภาพในการทำงาน 
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ปTจจัย

ภายนอก

องคDกร 

โอกาส (Opportunities)  
O1 การพัฒนาในเทคโนโลยีทำใหYการ

ทำงานวิชาการ การติดตbอประสานงาน และ

การเผยแพรbองคDความรูYมีตYนทุนท่ีลดลง และ

สะดวกงbายดายมากย่ิงข้ึน 

O2 Knowledge Spill-Over จากหนbวยงาน

อ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตbางประเทศ คือการ

ตbอยอดองคDความรูY 

O3 การคYาการลงทุนในอาเซียนขยายตัว ทำ

ใหYทุกภาคสbวนสนใจอาเซียนศึกษา 

O4 การเปล่ียนแปลงโครงสรYางประชากร 

ทำใหYทุกภาคสbวนสนใจอาเซียนศึกษา 

O5 ประชาชนสbวนใหญbยังขาดองคDความรูY 

ทำใหYทุกภาคสbวนสนใจอาเซียนศึกษา 

O6 จุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัยมีโครงสรYาง

พ้ืนฐานท่ีดี 

O7 ความสัมพันธDอันดีกับเครือขbายท้ังใน

ประเทศและตbางประเทศ 

O8 ประชาชนไทยต่ืนตัวกับประชาคม

อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรIเชิงรุก (S-O Strategy) 

• สbงเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ือ

สรYางองคDความรูYใหมb  

• สbงเสริมการบริการวิชาการกับภาคสbวนตbาง ๆ 

โดยเฉพาะ การใหYคำแนะนำ คำปรึกษา ในรูปแบบ

ของสถาบันคลังสมอง (Think Tank) เพ่ือ

สนับสนุนนโยบายตbอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม ผbานการประชุมวิชาการ การเขYารbวม

ประชุมในเวทีตbาง ๆ การนำเสนอบทความผbานส่ือ

ในรูปแบบตbาง ๆ ท้ังส่ือเดิมและส่ือใหมb  

• จัดกิจกรรมวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ การบรรยาย

สาธารณะ กิจกรรมแลกเปล่ียนนักวิชาการ นิสิต 

และนักศึกษา โดยตYองทำงานรbวมกับเครือขbาย

ตbางๆ ของศูนยDฯ ใหYใกลYชิดมากย่ิงข้ึน 

 

ยุทธศาสตรIเชิงแกOไข (W-O Strategy) 

• สรYางฐานขYอมูลอาเซียนศึกษาในมิติตbาง ๆ 

• เรbงนำเอางานวิชาการในมิติตbาง ๆ  ท่ีมีอยูbแลYวมา

ปรับปรุงใหYอยูbในรูปแบบท่ีเขYาถึงทุกภาคสbวนไดY

อยbางสะดวกและงbายตbอการทำความเขYาใจ อาทิ 

VDO clip, TED Talk, Infographic 

• ใหYแรงจูงใจกับนักวิชาการในจุฬาลงกรณD

มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอขYอมูลเก่ียวกับอาเซียน

ใหYกับสาธารณชนไดYรับรูYรับทราบ อาจอยูbในรูป

ของ Honorarium จากการเขียนบทความลง

ส่ือตbาง ๆ โดยตYองมีการอYางอิงศูนยDอาเซียน

ศึกษา จุฬาฯ  

• พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันรbวมกับ

หนbวยงานตbาง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

โดยอาจทำรbวมกับเครือขbายท่ีมีอยูbแลYว อาทิ 

กระทรวงพาณิชยD วิทยาลัยตลาดทุน 

• มอบหมายภาระงานใหYเจYาหนYาท่ีวิชาการของ

ศูนยDฯ ทำหนYาท่ีในการสำรวจแหลbงทุนวิจัย 

และประชาสัมพันธDเชิงรุกในมิติการบริการ

วิชาการเพ่ือสรYางแหลbงรายไดYใหYกับศูนยDฯ 
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อุปสรรค (Threats) 
T1 ปTญหาความไมbตbอเน่ืองในการสนับสนุน

ดYานงบประมาณ 

T2 ประชาชนสนใจประชาคมอาเซียน แตbไมb

ตYองการศึกษาลงในรายละเอียดเชิงลึก 

T3 กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทำใหYไมbเกิด

ความคลbองตัวในการบริหารจัดการ 

T4 การแพรbระบาดของโควิด-19 ทำใหYการ

ทำงานรbวมกับเครือขbายมีความไมbสะดวก 

T5 ภาครัฐไมbเห็นความสำคัญเทbาท่ีควรใน

การเตรียมความพรYอมประเทศไทยใน

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรIเชิงปTองกัน (S-T Strategy)  

• พัฒนาชbองทางและรูปแบบในการจัดกิจกรรม

รbวมกับเครือขbายในชbวงท่ียังไมbสามารถเดินทางไป

จัดกิจกรรมรbวมกันไดYทbามกลางสถานการณDการ

แพรbระบาดโควิด-19 

• ออกแบบ และดำเนินการสรYางหลักสูตรออนไลนD

ในรูปแบบ Massive Open Online Course 

(MOOC) โดยเร่ิมจากวิชา Introduction to 

ASEAN Studies เพ่ือใชYในการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไปของจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย 

• วางตำแหนbงของศูนยDอาเซียนศึกษา จุฬาฯ อยbาง

ชัดเจนในการทำหนYาท่ีเปdน Track 2 ในการใหY

ขYอเสนอแนะกับหนbวยงานตbาง ๆ ในมิติท่ีเก่ียวขYอง

กับอาเซียน โดยผbานการสรYางความสัมพันธDอยbาง

เปdนทางการ และบริหารความสัมพันธDอยbาง

ตbอเน่ือง สม่ำเสมอ (เชbน ลงนาม MOU และ 

Exercise MOU)  

ยุทธศาสตรIเชิงรับ (W-T Strategy) 

• ปรับปรุงแกYไขกฎระเบียบของศูนยDอาเซียน

ศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือสรYางโอกาสใน

การสรYางอนาคตการทำงาน (Career Path)

ใหYกับบุคลากรของศูนยD รวมท้ังขอบเขตในการ

แสวงหาและจัดสรรรายไดYและรายรับ 
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สำหรับแนวทางการพัฒนากลยุทธ5 ท่ีได:จากการวิเคราะห5 TOWS Matrix สามารถจัดกลุLมเปNนประเด็น
ยุทธศาสตร5ได:ท้ังหมด 4 ประเด็นประกอบด:วย 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1  ยุทธศาสตร0เชิงแก:ไข (W-O Strategy) ดังท่ีได:สรุปไว:แล:วในบทท่ี 2 วLา 
ความรุนแรงของจุดอLอนท่ีเก่ียวข:องกับความคงอยูLของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ท้ังในแงLงบประมาณ และ
นโยบายของผู:บริหารมหาวิทยาลัย แนLนอนถึงแม:ประเด็นดังกลLาวอาจจะเปล่ียนแปลงไปในทางคล่ีคลายเม่ือ
หมดวาระของผู:บริหาร แตLจากการหารือภายในรLวมกับบุคลากรของศูนย5อาเซียนศึกษา พบวLาศูนย5คงต:อง
พิจารณาวLา จุดอLอน (W) ท่ีเกิดข้ึนนLาจะสLงผลรุนแรงมากกวLาจุดแข็ง (S) ในขณะท่ีโอกาส (O) จากภายนอกก็ยัง
มีอยูL และนLาสLงผลกระทบทางบวกมากกวLาภาวะคุกคาม (T) ซ่ึงทำให:ผู:เขียนสังเคราะห5ได:วLา ตำแหนLงทาง
ยุทธศาสตร5ของศูนย5อาเซียนศึกษาในระยะปeจจุบัน จนถึงพ.ศ. 2569 ท่ีต:องถือเปNนความจำเปNนเรLงดLวนท่ีต:อง
ดำเนินการคือยุทธศาสตร5เชิงแก:ไข โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สร:างฐานข:อมูลอาเซียนศึกษาในมิติตLาง ๆ เพ่ือให:ทราบถึงสถานะของ
ทรัพย5สิน (Asset) ทางวิชาการท่ีศูนย5ฯ มีองค5ความรู:อยูLในมือ และจะเปNนเคร่ืองมือสำคัญในการ
เผยแพรLองค5ความรู:และสร:างการรับรู:ถึงการมีอยูL (Visibility) ของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ 
ในทางวิชาการได: ซ่ึงการสร:างฐานข:อมูลสามารถทำได:ทันทีจากทรัพยากรท่ีศูนย5ฯ มีอยูLแล:ว จึง
เปรียบเสมือนด่ังผลไม:สุกงอมท่ีอยูLแขวนอยูLในตำแหนLงท่ีสามารถนำมาใช:ประโยชน5ได:โดยงLาย 
(Low Hanging Fruits) 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 เรLงนำเอางานวิชาการในมิติตLาง ๆ ท่ีมีอยูLแล:วมาปรับปรุงให:อยูLใน
รูปแบบท่ีเข:าถึงทุกภาคสLวนได:อยLางสะดวกและงLายตLอการทำความเข:าใจ อาทิ VDO clip, TED 
Talk, Infographic ฯลฯ เชLนเดียวกับในแนวทางการพัฒนาท่ี 1.1. น่ันคือเปNนส่ิงท่ีสามารถ
ดำเนินการได:ทันทีจากทรัพยากรท่ีศูนย5ฯ มีอยูLแล:ว 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3  ให:แรงจูงใจกับนักวิชาการในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอข:อมูล
เก่ียวกับอาเซียนให:กับสาธารณชนได:รับรู:รับทราบ แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 น้ีจะเปNนเคร่ืองมือ
สำคัญในการผลักดันให:แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 และ 1.2 เกิดข้ึนอยLางเปNนรูปธรรม โดยแรงจูงใจ
ดังกลLาวอาจอยูLในรูปของคLาตอบแทน (Honorarium) จากการเขียนบทความลงส่ือตLาง ๆ  โดยต:อง
มีการอ:างอิงศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ และต:องมีการกำหนดอัตราการให:ผลตอบแทนอยLางชัดเจน
วLางานประเภทใดจะมีผลตอบแทนในอัตราเทLาใด และมีความโปรLงใสในการเบิกจLาย 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4  พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันรLวมกับหนLวยงานตLาง ๆ ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยอาจทำรLวมกับเครือขLายท่ีมีอยูLแล:ว อาทิ กระทรวงพาณิชย5 วิทยาลัยตลาดทุน โดย
แนวทางการพัฒนาน้ีนอกจากจะเปNนการสร:างการรับรู: (Visibility) ตLอสาธารณะตLอการมีอยูLและ
บทบาทของศูนย5ฯ แล:ว ยังอาจจะเปNนอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการกระจายภาระงบประมาณของ
ศูนย5ฯ ท่ีปeจจุบันมีความไมLแนLนอนอีกด:วย 
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• แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5  มอบหมายภาระงานให:เจ:าหน:าท่ีวิชาการของศูนย5ฯ ทำหน:าท่ีใน
ลักษณะเชิงรุกในการสำรวจแหลLงทุนวิจัย พร:อมกับการเปNนสะพานเช่ือมระหวLางแหลLงทุนกับ
บุคลากรท่ีมีองค5ความรู:อาเซียนศึกษา ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือดึงเงินงบประมาณวิจัยเข:า
มาในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ผLานศูนย5บริการวิชาการแหLงจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทำให:
ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ เองได:รับสLวนแบLงจากงบประมาณวิจัยดังกลLาวด:วย และนอกจากการว่ิง
เข:าหาแหลLงทุนวิจัยแล:ว ภาระงานอีกประการหน่ึงท่ีต:องมอบหมายให:กับเจ:าหน:าท่ีของศูนย5
อาเซียนศึกษา จุฬาฯ คือ การประชาสัมพันธ5เชิงรุกในมิติการบริการวิชาการเพ่ือสร:างแหลLงรายได:
ให:กับศูนย5ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2  ยุทธศาสตร0เชิงปJองกัน (S-T Strategy) ตLอเน่ืองจากประเด็นยุทธศาสตร5
ท่ี 1 ยุทธศาสตร5เชิงแก:ไข ในทLามกลางสถานการณ5ท่ีมีความไมLแนLนอนด:านงบประมาณจากแหลLงทุนภายนอก 
และจากนโยบายของคณะผู:บริหารมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร5เชิงปâองกันโดยใช:จุดแข็งของศูนย5อาเซียนศึกษา 
เปNนปeจจัยสำคัญในการต:องรับภาวะคุกคามหรืออุปสรรคจากปeจจัยภายนอกจึงมีความสำคัญอยLางย่ิง โดย
ยุทธศาสตร5เชิงปâองกันมีแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  พัฒนาชLองทางและรูปแบบในการจัดกิจกรรมรLวมกับเครือขLายศูนย5
อาเซียนศึกษาท้ังในประเทศไทย และในตLางประเทศ ในชLวงท่ียังไมLสามารถเดินทางไปจัดกิจกรรม
รLวมกันได:ทLามกลางสถานการณ5การแพรLระบาดโควิด-19 ท้ังน้ีเพ่ือรักษาจุดยืน (Position) ของ
ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ในฐานะหน่ึงในศูนย5อาเซียนศึกษาช้ันนำของประเทศไทยในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต:เอาไว: รวมท้ังยังทำให:ผู:บริหารมหาวิทยาลัยยังเห็นความสำคัญ
ของกิจกรรมของศูนย5ฯ ท่ียังดำเนินการอยLางตLอเน่ือง โดยเปNนการดำเนินการเพ่ือตอบประเด็นท:า
ทายท่ี 5 การสร:างเครือขLายความรLวมมือของอุดมศึกษาและความพร:อมด:านอาเซียน (ASEAN 
Readiness, Stakeholders Collaboration and University Network) ดังท่ีระบุไว:ในแผน
ยุทธศาสตร5ระยะ 15  ปìของจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2555-2570  ) 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2  ออกแบบ และดำเนินการสร:างหลักสูตรออนไลน5ในรูปแบบ Massive 
Open Online Course (MOOC) โดยเร่ิมจากวิชาอาเซียนศึกษาในระดับเบ้ืองต:น (Introduction 
to ASEAN Studies) เพ่ือใช:ในการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน5ท้ังในการเตรียมความพร:อมนิสิตและบัณฑิตของจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยให:มี
ความพร:อม และรู:เทLาทันพลวัตรการเปล่ียนแปลงในประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะเปNนส่ิงแวดล:อมท่ี
พวกเขาต:องเผชิญและแสวงหาโอกาส รวมท้ังต:องแบกรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทางทางบวกและ
ทางลบ โดยเฉพาะเม่ือจบการศึกษาและเข:าสูLตลาดแรงงาน รวมท้ังย้ังเปNนการสร:างการรับรู: 
(Visibility) ถึงหน:าท่ีและความสำคัญของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ท้ังตLอนิสิต และตLอประชาคม
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 
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• แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 วางตำแหนLงของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ อยLางชัดเจนและเปNนทางการ
ในการทำหน:าท่ีเปNน Track 2 ในการให:ข:อเสนอแนะกับหนLวยงานตLาง ๆ ในมิติท่ีเก่ียวข:องกับ
อาเซียน โดยผLานการสร:างความสัมพันธ5อยLางเปNนทางการ (ปeจจุบันความรLวมมืออยูLในรูปแบบไมL
เปNนทางการและข้ึนกับตัวบุคคล) และบริหารความสัมพันธ5อยLางตLอเน่ือง สม่ำเสมอ (เชLน ลงนาม 
MOU และ Exercise MOU) โดยหนLวยงานหลักท่ีถือเปNนเปâาหมายในการสร:างความรLวมมืออยLาง
เปNนทางการได:แกL กระทรวงการตLางประเทศ กระทรวงพาณิชย5 คณะกรรมการรLวมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร. หอการค:าแหLงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหLงประเทศไทย และสมาคมธนาคาร
ไทย) ศูนย5ศึกษายุทธศาสตร5 สถาบันวิชาการปâองกันประเทศ เปNนต:น 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3  ยุทธศาสตร0เชิงรับ (W-T Strategy) เพ่ือให:แนวทางการพัฒนาประเด็น
ยุทธศาสตร5ท่ี 1 และ 2 ท่ีมีความจำเปNนเรLงดLวนสามารถดำเนินการไปได: ยุทธศาสตร5เชิงรับในการแก:ไข 
ปรับปรุงกฎระเบียบตLาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปลดลòอคให:ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ สามารถดำเนินการ
บริหารจัดการและดำเนินยุทธศาสตร5ตLาง ๆ ได:อยLางคลLองตัวจึงมีความสำคัญอยLางย่ิง  

• แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียนศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
อยLางน:อยใน 2 มิติ คือ 1) การเจ:าหน:าท่ี ท่ีปeจจุบันเปNนพนักงานวิสามัญ ตLอสัญญาแบบปìตLอปì ทำ
ให:เจ:าหน:าท่ีในศูนย5ไมLมีความม่ันคงในการทำงาน และไมLได:รับสวัสดิการเชLนเดียวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตำแหนLงหน:าท่ีเดียวกัน โดยการปรับปรุงกฎเกณฑ5ต:องเน:นเพ่ือสร:างโอกาสในการ
สร:างอนาคตการทำงาน (Career Path) ให:กับบุคลากรของศูนย5 และมีความคลLองตัวในการสรร
หาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงให:มารLวมงานด:วย 2) ขอบเขตในการแสวงหาและจัดสรรรายได:และ
รายรับ เพ่ือความคลLองตัวในการบริหารจัดการ อาจต:องมีการแยกบัญชีระหวLางเงินงบประมาณท่ี
ได:รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและจากรัฐบาล ซ่ึงต:องเบิกจLายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กับ 
เงินทุนท่ีได:รับการสนับสนุนจากแหลLงทุนภายนอก ซ่ึงควรเปNนไปตามเกณฑ5ของผู:สนับสนุนเงินทุน
มากกวLา เพ่ือให:สะดวกตLอการบริหารจัดการกิจกรรมตLาง ๆ ตามวัตถุประสงค5เฉพาะของแตLละ
กิจกรรมและแตLละแหลLงสนับสนุนเงินทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 4 ยุทธศาสตร0เชิงรุก (S-O Strategy) จากท่ีได:กลLาวถึงไว:แล:วจากการสำรวจ
ในบทท่ี 2 วLาศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีจุดแข็งหลากหลายประเด็นและเกือบท้ังหมดเปNนจุดแข็งท่ีมีความโดด
เดLนเม่ือเปรียบเทียบกับหนLวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการทำงานในลักษณะเดียวกัน รวมท้ังยังเปNนจุดแข็งท่ีมี
ความย่ังยืน ประกอบการประชาคมอาเซียนคือส่ิงแวดล:อมภายนอกท่ีเก้ือกูลประเทศไทยในเกือบจะทุกมิติและ
ทุกระดับ น่ันทำให:ยุทธศาสตร5เชิงรุก เปNนยุทธศาสตร5ท่ีคLอนข:างจะมีความชัดเจน มีเสถียรภาพ และเปNนส่ิงท่ี
ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลLาวอยูLแล:ว ดังน้ันยุทธศาสตร5เชิงรุกถึงถูกวางตำแหนLง
ให:เปNนยุทธศาสตร5ลำดับท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบกับ 3 ยุทธศาสตร5แรก ท้ัง เชิงแก:ไข เชิงปâองกัน และเชิงรับ ท่ีมี
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ความจำเปNนเรLงดLวนมากกวLา หากแตLอยLางไรก็ตามยุทธศาสตร5เชิงรุกและแนวทางการพัฒนาก็มีความจำเปNนท่ี
จะต:องดำเนินการควบคูLไปด:วย โดยไมLถูกละเลย และแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร5น้ี ได:แกL 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 สLงเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ือสร:างองค5ความรู:ใหมL 
โดยในระยะเวลา พ.ศ.2565-2569 น้ีศูนย5อาเซียนคงต:องเรLงเดินหน:าเชิงรุกในการเขียนโครงการ
เพ่ือของบประมาณให:สอดคล:องกับยุทธศาสตร5ชาติท้ัง 3 ระดับ และโดยเฉพาะให:สอดคล:องกับ
แผนแมLบทเฉพาะกิจภายใต:ยุทธศาสตร5ชาติอันเปNนผลมาจากสถานการณ5โควิด-19 พ.ศ.2564-
2565 และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติฉบับท่ี 13 ท่ีกำลังจะประกาศใช: รวมท้ังการ
ทำงานเชิงรุกเพ่ือเข:าหาแหลLงทุนตLาง ๆ เพ่ือสLงเสริมการวิจัยตLอยอดองค5ความรู:ใหมLในสาขา
อาเซียนศึกษารLวมกับหนLวยงานตLาง ๆ ท้ังในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย และกับเครือขLายท้ังในและ
ตLางประเทศให:มากย่ิงข้ึน 

• แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 สLงเสริมการบริการวิชาการกับภาคสLวนตLาง ๆ โดยเฉพาะ การให:
คำแนะนำ คำปรึกษา ในรูปแบบของสถาบันคลังสมอง (Think Tank) เพ่ือสนับสนุนนโยบายตLอ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผLานการประชุมวิชาการ การเข:ารLวมประชุมในเวทีตLาง 
ๆ การนำเสนอบทความผLานส่ือในรูปแบบตLาง ๆ ท้ังส่ือเดิมและส่ือใหมL  

• แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3 จัดกิจกรรมวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การบรรยายสาธารณะ กิจกรรมแลกเปล่ียนนักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา โดยต:อง
ทำงานรLวมกับเครือขLายตLางๆ ของศูนย5ฯ ให:ใกล:ชิดมากย่ิงข้ึน 

โดยกิจกรรมหลักท่ีศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยต:องให:ความสำคัญท่ีสุดใน
การดำเนินการเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร5เชิงรุกน้ีสามารถจำแนกออกได:เปNน 3 สLวนหลัก ได:แกL 

1. การสร:างองค5ความรู:เร่ืองอาเซียนศึกษา 
การดำเนินงานเพ่ือให:เกิดความรู:เชิงลึกในเร่ืองอาเซียน และสร:างงานวิจัยช้ันนำระดับ

นานาชาติ รวมท้ังการสร:างกลุLมวิจัย สร:างเวทีให:แกLนักวิจัยในการนาเสนอ นำไปสูLการรLวมกัน
ตีพิมพ5ทางวิชาการเพ่ือให:เกิดองค5ความรู:ใหมL ตลอดจนสร:างความพร:อมให:ประเทศไทยเปNน
ศูนย5กลางการวิจัยในเร่ืองอาเซียน 
• การสัมมนาวิจัยเพ่ือจัดทาข:อเสนอเชิงนโยบายด:านอาเซียนศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยท่ี

สนับสนุนการดำเนินนโยบาย (Policy oriented research) ในระดับประเทศและภูมิภาค 
โดยการรวบรวมนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญในแตLละสาขาวิชา มารLวมนาเสนอบทความวิจัยและ
จัดทาข:อเสนอเชิงนโยบาย ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เชLน โครงการวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของสานักเลขาธิการอาเซียน โครงการวิจัยเพ่ือเสริมสร:างขีด
ความสามารถของประเทศไทยในระดับภูมิภาค เปNนต:น 
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• การสัมมนาวิจัยเพ่ือตีพิมพ5เปNนหนังสือในมาตรฐานระดับนานาชาติ ดำเนินโครงการวิจัยท่ี
นำไปสูLการตีพิมพ5ระดับนานาชาติ โดยการรวบรวมนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญในแตLละสาขาวิชา 
มารLวมนำเสนอบทความวิจัยและถกเถียงอภิปราย เพ่ือนำไปสูLการจัดทำผลผลิตเปNนหนังสือ
รวมบทความภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพ5กับสำนักพิมพ5ระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพรLผลงานของ
หนLวยงาน และสLงเสริมบทบาทของนักวิชาการไทยในระดับนานาชาติ 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในอาเซียน การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาเสริมสร:างศักยภาพบุคลากรท่ีมี
ความรู:เก่ียวกับอาเซียนศึกษา ทักษะภาษาอาเซียน ท้ังระดับนักวิชาการ คณาจารย5 นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป พร:อมท้ังพัฒนาทักษะในสาขาวิชาตLาง ๆ มาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือท่ีจะสามารถนาความรู:ไปใช:ในการทางานได:อยLางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสLวน 
• การสัมมนา/อบรมทางวิชาการในหัวข:อเก่ียวกับอาเซียน การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ภายในประเทศไทยในหัวข:อท่ีเก่ียวกับอาเซียนศึกษาและการดาเนินงานตามสามเสาหลัก 
ได:แกL ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงเปNนการเผยแพรLองค5ความรู:สูLสังคมภายนอก หรือ
การสัมมนาเผยแพรLผลงานด:านอาเซียนท่ีโดดเดLนของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย5 และการ
จัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการในหัวข:อท่ีเก่ียวกับการรับมือความเปล่ียนแปลงในภูมิภาค
อาเซียน 

• การอบรมระยะส้ันเพ่ือเสริมสร:างศักยภาพวิชาชีพ จัดสรรทุนสาหรับนักศึกษาอาเซียนเข:า
มารLวมโครงการอบรมระยะส้ันในสาขาวิชาท่ีตนสนใจรLวมกับบรรษัทขนาดใหญL ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3. การสร:างเครือขLายทางวิชาการของอาเซียน การดำเนินงานเพ่ือสร:างเครือขLายทางและพัฒนา
ความรLวมมือทางวิชาการอยLางตLอเน่ือง รวมท้ังสร:างความสัมพันธ5อันดีแกLนักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษาในประชาคมอาเซียน 
• การสร:างเครือขLายนักวิชาการในระดับภูมิภาค (ASEAN Visiting Scholars) สนับสนุนทุน

สำหรับนักวิชาการอาเซียนศึกษาในการเข:ารLวมประชุมและสัมมนา การเก็บข:อมูล การเข:า
รLวมการฝúกอบรม การนาเสนอผลงาน การบรรยายทางวิชาการ และการนำคณะเยือน
มหาวิทยาลัยในกลุLมประเทศอาเซียนเพ่ือเข:ารLวมกิจกรรมแลกเปล่ียนระยะส้ัน หรือจัดทำ
ข:อตกลงทางวิชาการและการวิจัยรLวมกัน แบLงเปNน 2 ประเภท ได:แกL ทุนสาหรับนักวิชาการ
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย และทุนสาหรับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในกลุLมประเทศ
อาเซียน 

• การสร:างเครือขLายนักศึกษาอาเซียน (ASEAN Youth Exchange) ศูนย5อาเซียนศึกษาได:
ดำเนินการสนับสนุนการสร:างเครือขLายเยาวชนอาเซียนใน 3 รูปแบบ ได:แกL 
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o การแลกเปล่ียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนระยะส้ันท่ีจุฬาลงกรณ5
มหาวิทยาลัย (In Bound) โดยจัดกิจกรรมบรรยายและอภิปรายปeญหาเก่ียวกับ
ภูมิภาคอาเซียน และทัศนศึกษาสถานท่ีสำคัญในประเทศไทย 

o การแลกเปล่ียนนิสิตจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในกลุLมประเทศ
อาเซียน (Out Bound) เพ่ือเข:าฟeงการบรรยายวิชาการเก่ียวกับประเทศศึกษา 
(Country Studies) แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองท่ีประชาชนประเทศน้ันมี
ตLออาเซียนและประเทศไทย 

o การสนับสนุนทุนให:นิสิตท่ีได:รับเชิญไปนำเสนอผลงานและอภิปรายวิชาการในกลุLม
ประเทศอาเซียน อาทิ การเก็บข:อมูลงานวิจัย การนำเสนอบทความ การเข:ารLวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีมีส่ิงตีพิมพ5 การขอใช:ห:องทดลอง/ห:องปฏิบัติการ การฝúกงาน 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองทางวิชาการและการวิจัยอ่ืน ๆ 

 

3.3 มาตรการ/ ป+จจัยที่เกี่ยวข5อง (Means) 

แผนพัฒนา ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปì (พ.ศ.2565-2569) ประกอบด:วย 
5 เปâาประสงค5 4 ประเด็นยุทธศาสตร5 และ 12 แนวทางการพัฒนา ซ่ึงสามารถกำหนดแผนงานและโครงการ
ออกได:เปNน 3 กลุLม อันได:แกL กลุLมท่ี 1 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างสรรค5และตLอยอดองค5ความรู:ทางวิชาการ 
(แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3) กลุLมท่ี 2 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:าง
รายได:และการบริหารจัดการงบประมาณ (แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3, 1.5, 3.1) และกลุLมท่ี 3 แผนงานและ
โครงการเพ่ือสร:างเสถียรภาพและแรงจูงใจในการทำงาน (แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1)   

3.3.1 กลุSมท่ี 1 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างสรรค0และตSอยอดองค0ความรู:ทางวิชาการ 

เปâาประสงค5: สร:างสรรค5และตLอยอดองค5ความรู:ทางวิชาการอาเซียนศึกษา เพ่ือความเปNนเลิศท้ังใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา 

1) สร:างฐานข:อมูลอาเซียนศึกษา โดย เน:นการนำงานวิจัย และบทความวิชาการท่ีมีอยูLแล:วของศูนย5อาเซียน
ศึกษามาตLอยอด ปรับปรุงให:ทันสมัย และนำเสนอในรูปแบบท่ีเข:าถึงได:งLาย ท้ังข:อมูลสถิติ และข:อมูลเชิง
คุณภาพ (อาทิ บทความผLานส่ือตLาง ๆ รายการวิทยุ โทรทัศน5 และส่ือ On-line) (แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1, 
1.2) 
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2) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีใช:องค5ความรู:ด:านอาเซียนศึกษา ท้ังหลักสูตรระยะ
ส้ันรLวมกับหนLวยงานอ่ืนๆ และ หลักสูตรการศึกษาท่ัวไปในรูปแบบ MOOC เพ่ือบริการวิชาการให:กับ
ประชาคมจุฬาฯ (แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4, 2.2) 

3) เพ่ือให:ศูนย5อาเซียนทำหน:าท่ีเปNนผู:สนับสนุนด:านวิชาการ (Track 2) ในการจัดทำนโยบายของหนLวยงาน
ตLาง ๆ ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ต:องสำรวจสถานะปeจจุบันของบันทึกความเข:าใจ (MOU) ท่ีศูนย5อาเซียน
ศึกษา และท่ีจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยมีอยูLแล:ว และเรLงการเจรจาอยLางเปNนทางการเพ่ือนำไปสูLการลงนาม
ในบันทึกความเข:าใจ (MOU) และใช:ประโยชน5ท้ังจาก MOU ท่ีเกิดข้ึนใหมL และท่ีมีอยูLแล:วให:มีการใช:สิทธิ
ประโยชน5สูงข้ึน (แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3) 

4) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด:านอาเซียนศึกษา รLวมกับเครือขLายสถาบันวิชาการด:าน
อาเซียนศึกษาท้ังในประเทศและตLางประเทศ โดยนำผลการประชุมวิชาการมาตLอยอดเปNนผลงานวิชาการ
ในรูปแบบตLาง ๆ (แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1, 4.1, 4.2, 4.3) 

5) จัดการบรรยายสาธารณะและงานสัมมนา (รูปแบบ On-line ในชLวงของการแพรLระบาดโควิด-19) เพ่ือ
เผยแพรLองค5ความรู:ด:านอาเซียนศึกษา โดยเน:นประเด็นท่ีมีความทันสมัยตLอสถานการณ5ปeจจุบัน รLวมกับ
เครือขLายสถาบันวิชาการด:านอาเซียนศึกษาท้ังในประเทศและตLางประเทศ (แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1, 4.1, 
4.2, 4.3) 

6) สนับสนุนงานวิจัย และการเผยแพรLผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1, 4.2, 4.3) 

ตารางท่ี 3.2: ตัวช้ีวัดและเปâาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนLวย
นับ 

เปâาหมาย
เดิม 

คLาเปâาหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. จำนวนผู:เข:าถึงฐานข:อมูล
อาเซียนศึกษา 

คน n/a 500 600 700 800 900 1000 

2. พัฒนาหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร n/a 2 2 2 3 3 3 

3.  เปNนผู:สนับสนุนด:าน
วิชาการ (Track 2) ให:
หนLวยงานตLางๆ ในการ
ประชุมเพ่ือจัดทำนโยบาย 

การ
ประชุม 

n/a 2 2 3 3 4 4 

4. จำนวนผู:เข:ารLวมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติด:านอาเซียนศึกษา 

คน 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200 
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5. จำนวนผู:เข:ารLวมการ
บรรยายสาธารณะ และการ
สัมมนา 

คน 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200 

6. สนับสนุนงานวิจัย และ
ตีพิมพ5บทความวิชาการ 

ช้ิน 5 5 5 6 6 7 7 

 

3.3.2 กลุSมท่ี 2 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างรายได:และการบริหารจัดการงบประมาณ 

เปâาประสงค5: เพ่ือให:ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีเงินทุนเพียงพอในการจัดกิจกรรมทางวิชาการได:อยLางย่ังยืน 
และสามารถบริหารจัดการงบประมาณได:อยLางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) ให:แรงจูงใจกับนักวิชาการในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอข:อมูลเก่ียวกับอาเซียนให:กับสาธารณชน

ได:รับรู:รับทราบ แนวทางการพัฒนาน้ีจะเปNนเคร่ืองมือสำคัญในการผลักดันให:แนวทางการพัฒนา
ฐานข:อมูลอาเซียนศึกษาให:เกิดข้ึนอยLางเปNนรูปธรรม รวมท้ังยังทำให:ทุกภาคสLวนรับรู:ถึงบทบาทหน:าท่ีของ
ศูนย5ฯ (Visibility) โดยแรงจูงใจดังกลLาวอาจอยูLในรูปของคLาตอบแทน (Honorarium) จากการเขียน
บทความลงส่ือตLาง ๆ โดยต:องมีการอ:างอิงศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ และต:องมีการกำหนดอัตราการให:
ผลตอบแทนอยLางชัดเจนวLางานประเภทใดจะมีผลตอบแทนในอัตราเทLาใด และมีความโปรLงใสในการ
เบิกจLาย 
ตัวช้ีวัดและเปâาหมาย (เชิงคุณภาพ): เกิดการกำหนดอัตราการให:ผลตอบแทนอยLางชัดเจนวLางานประเภท
ใดจะมีผลตอบแทนในอัตราเทLาใด รวมท้ังต:องมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการงบประมาณในกิจกรรม
น้ีเพ่ือความโปรLงใสในการเบิกจLาย และต:องกำหนดห:วงเวลาในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนให:มีความ
ทันสมัย โดยผู:กำหนดอัตราฯ ต:องเปNนการทำงานรLวมกันระหวLางคณะกรรมการบริหารศูนย5อาเซียนศึกษา 
จุฬาฯ รLวมกับผู:ทรงคุณวุฒิจากภายนอกศูนย5ฯ 
 

2) มอบหมายภาระงานให:เจ:าหน:าท่ีวิชาการของศูนย5ฯ ทำหน:าท่ีในลักษณะเชิงรุกในการสำรวจแหลLงทุนวิจัย 
พร:อมกับการเปNนสะพานเช่ือมระหวLางแหลLงทุนกับบุคลากรท่ีมีองค5ความรู:อาเซียนศึกษา ท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือดึงเงินงบประมาณวิจัยเข:ามาในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ผLานศูนย5บริการวิชาการแหLง
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทำให:ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ เองได:รับสLวนแบLงจากงบประมาณวิจัย
ดังกลLาวด:วย และนอกจากการว่ิงเข:าหาแหลLงทุนวิจัยแล:ว ภาระงานอีกประการหน่ึงท่ีต:องมอบหมายให:กับ
เจ:าหน:าท่ีของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ คือ การประชาสัมพันธ5เชิงรุกในมิติการบริการวิชาการเพ่ือสร:าง
แหลLงรายได:ให:กับศูนย5ฯ 
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ตัวช้ีวัดและเปâาหมาย (เชิงคุณภาพ): รLวมกันกำหนดเปâาหมายระหวLางคณะกรรมการบริหารศูนย5อาเซียน
ศึกษา จุฬาฯ กับเจ:าหน:าท่ีของศูนย5 โดยต:องไมLเน:นท่ีเปâาหมายโดยการต้ังยอดเงินทุนท่ีได:รับการสนับสนุน 
แตLตัวช้ีวัดและเปâาหมายท่ีอาจจะเหมาะสมมากกวLาคือ จำนวนคร้ังท่ีได:มีการติดตLอประสานงานระหวLาง
เจ:าหน:าท่ีของศูนย5กับแหลLงทุนตLาง ๆ หรือจำนวนขLาวแหลLงทุนท่ีเจ:าหน:าท่ีแตLละคนสามารถเข:าถึงได: เพ่ือ
แสดงให:เห็นถึงความต้ังใจในการทำงานของเจ:าหน:าท่ีในการบรรลุเปâาหมายดังกลLาว 
 

3) ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียนศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในประเด็นขอบเขตในการแสวงหา
และจัดสรรรายได:และรายรับ เพ่ือความคลLองตัวในการบริหารจัดการ อาจต:องมีการแยกบัญชีระหวLางเงิน
งบประมาณท่ีได:รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและจากรัฐบาล ซ่ึงต:องเบิกจLายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
กับ เงินทุนท่ีได:รับการสนับสนุนจากแหลLงทุนภายนอก ซ่ึงควรเปNนไปตามเกณฑ5ของผู:สนับสนุนเงินทุน
มากกวLา เพ่ือให:สะดวกตLอการบริหารจัดการกิจกรรมตLาง ๆ ตามวัตถุประสงค5เฉพาะของแตLละกิจกรรม
และแตLละแหลLงสนับสนุนเงินทุน 
ตัวช้ีวัดและเปâาหมาย: เช่ือวLาการประสานงานกับหนLวยงานของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงแก:ไข
กฎระเบียบเปNนเร่ืองระยะยาวท่ีไมLสามารถสำเร็จได:ภายใน 1 ปì ดังน้ันตัวช้ีวัดและเปâาหมายคือ กฎระเบียบ
ของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ในประเด็นขอบเขตในการแสวงหาและจัดสรรรายได:และรายรับ ท่ีต:องแล:ว
เสร็จ ภายในระยะเวลา 3 ปì (พ.ศ. 2567) 

 

3.3.3 กลุSมท่ี 3 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างเสถียรภาพและแรงจูงใจในการทำงาน 

เปâาประสงค5: เพ่ือให:ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ สามารถสรรหา และบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย5ฯ ได:อยLาง
มีประสิทธิภาพ โดยท่ีบุคลากรของศูนย5ฯ เองก็มีอนาคตและเสถียรภาพการทำงานท่ีดี และมีสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 
 
แนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียนศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในประเด็น การเจ:าหน:าท่ีและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีปeจจุบันเปNนพนักงานวิสามัญ ตLอสัญญาแบบปìตLอปì ทำให:เจ:าหน:าท่ีในศูนย5ไมLมี
ความม่ันคงในการทำงาน และไมLได:รับสวัสดิการเชLนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหนLงหน:าท่ีเดียวกัน 
โดยการปรับปรุงกฎเกณฑ5ต:องเน:นเพ่ือสร:างโอกาสในการสร:างอนาคตการทำงาน (Career Path) ให:กับ
บุคลากรของศูนย5 และมีความคลLองตัวในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงให:มารLวมงานด:วย โดยแนวทางท่ี
เหมาะสมควรเปNนการประชุมรLวมกันของ 4 ฝ£าย น่ันคือ คณะผู:บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู:บริหารศูนย5อาเซียน
ศึกษา ตัวแทนเจ:าหน:าท่ี และผู:ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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ตัวช้ีวัดและเปâาหมาย: เช่ือวLาการประสานงานกับหนLวยงานของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบ
เปNนเร่ืองระยะยาวท่ีไมLสามารถสำเร็จได:ภายใน 1 ปì ดังน้ันตัวช้ีวัดและเปâาหมายคือ กฎระเบียบของศูนย5
อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ในประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีต:องแล:วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 ปì (พ.ศ. 
2567) 

 

  



 44 

บทที่ 4  
ข(อเสนอแนะทางยุทธศาสตร7 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลจากตรวจสอบและวิเคราะห5สภาวะแวดล:อมทางยุทธศาสตร5ท่ีเก่ียวข:องกับศูนย5อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย พบวLาในการจัดทำแผนพัฒนา ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ระยะ 5 
ปì (พ.ศ.2565-2569) ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ควรวางแนวทางการพัฒนาให:สอดคล:องกับยุทธศาสตร5ชาติใน
ระดับตLาง ๆ ดังน้ี 

• แผนระดับท่ี 1: ยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ 20 ปì (พ.ศ. 2561-2580) 
o ยุทธศาสตร5ท่ี 3 ยุทธศาสตร5ชาติด:านการพัฒนาและเสริมสร:างศักยภาพทรัพยากรมนุษย5  

§ ตัวช้ีวัดท่ี 2: ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู:ตลอดชีวิต 

• ประเด็นท่ี 2: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชLวงชีวิต มุLงเน:นการพัฒนาคน
เชิงคุณภาพในทุกชLวงวัย 

• ประเด็นท่ี 3: ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู:ท่ีตอบสนองตLอการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มุLงเน:นผู:เรียนให:มีทักษะการเรียนรู:และมีใจใฝ£เรียนรู:
ตลอดเวลา 

• ประเด็นท่ี 4: การตระหนักถึงพหุปeญญาของมนุษย5ท่ีหลากหลาย 

• ประเด็นท่ี 6: การสร:างสภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือตLอการพัฒนาและเสริมสร:าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย5 

• แผนระดับท่ี 2: แผนแมLบทภายใต:ยุทธศาสตร5ชาติ 
o ประเด็นท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง 

§ เปâาหมาย: การบูรณาการความรLวมมือ ด:านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติ 
รวมท้ังองค5กรภาครัฐและมิใชLภาครัฐ เพ่ือสLงเสริมความรLวมมือระหวLางประเทศในทุก
ระดับเพ่ือเตรียมความพร:อมของไทยในการรับมือตLอความท:าทายด:านความม่ันคงใน
อนาคต 

o ประเด็นท่ี 2 การตLางประเทศ 
§ เปâาหมาย: 1) ความรLวมมือด:านความม่ันคงระหวLางประเทศเพ่ือให:ประเทศไทยมี

ความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท:าทายจากภายนอกได:ทุกรูปแบบ 2) ความ
รLวมมือด:านเศรษฐกิจและความรLวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวLางประเทศ เพ่ือให:
ประเทศไทยเปNนหน่ึงในศูนย5กลางการค:า การลงทุน การบริการ และความเช่ือมโยง
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ท่ีสำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน:นนวัตกรรม 3) การพัฒนาท่ี
สอดคล:องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวLางประเทศ เพ่ือให:ไทยมีการพัฒนา
ท่ีสอดคล:องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรLวม
กำหนดมาตรฐานสากล และ 4) การสLงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก เพ่ือให:ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจตLอรอง และได:รับการยอมรับ
ในสากลมากข้ึน 

o ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชLวงชีวิต 
§ เปâาหมาย: 1) การพัฒนาวัยเรียน / วัยรุLน ให:มีความรู:และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ครบถ:วน รู:จักคิด วิเคราะห5 รักการเรียนรู: มีสานึกพลเมือง มีความกล:าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก:ปeญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรLวมกับผู:อ่ืน
ได:อยLางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต และ 2) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองให:เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู:ส่ิงใหมLตามพลวัตของ
โครงสร:างอาชีพและความต:องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

o ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู:  
§ เปâาหมาย: ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรLวมกับผู:อ่ืนได:อยLางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ£

เรียนรู:อยLางตLอเน่ืองตลอดชีวิต และเพ่ือให:คนไทยได:รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปeญญา 

o ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
§ เปâาหมาย: รูปแบบของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมออกเปNน 3 ด:าน ได:แกL ด:าน

เศรษฐกิจ ด:านสังคม และ ด:านองค5ความรู:พ้ืนฐาน 
• แผนระดับท่ี 2: แผนปฏิรูปประเทศ 

o ด:านท่ี 5 เศรษฐกิจ 
§ ประเด็นท่ี 1: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขLงขันในระยะกลาง การรวมกลุLมใน

ภูมิภาค (Regional integration) 
o ด:านท่ี 12 การศึกษา 

§ ประเด็นท่ี 5: การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

• แผนระดับท่ี 3: แผนยุทธศาสตร5จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปì (พ.ศ. 2555 – 2570) 
o ยุทธศาสตร5ท่ี 1 การวิจัย (Research) 
o ยุทธศาสตร5ท่ี 2 การเรียนการสอน (Education) 
o ยุทธศาสตร5ท่ี 3 การบริการสังคม  
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o ยุทธศาสตร5ท่ี 8 การสร:างความสัมพันธ5กับเครือขLาย (Stakeholder Relations) 

โดยศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ถูกกLอต้ังข้ึนในชLวงปลายปì 2553 และได:รับความ
ยินยอมจากสภาจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 734 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ให:
จัดต้ังศูนย5อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยข้ึน โดยวิสัยทัศน5ของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5
มหาวิทยาลัย คือ “จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยมุLงม่ันท่ีจะเปNนศูนย5กลางการอ:างอิงสำหรับอาเซียนศึกษาใน
ระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ” ซ่ึงก็เปNนวิสัยทัศน5ท่ีสอดคล:องกับเปâาหมายทางยุทธศาสตร5ท้ัง 3 
ระดับท่ีกลLาวมาแล:วข:างต:น 

ตลอด 10 ปìท่ีผLานมา (พ.ศ.2554-2564) ศูนย5อาเซียนศึกษามีพันธกิจสำคัญ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน5 3 ข:อ 
ได:แกL 1) พัฒนาองค5ความรู:เก่ียวกับอาเซียน 2) ประสาน สร:างเสริม สLงเสริมและพัฒนาเครือขLายความรLวมมือ
ทางวิชาการด:านอาเซียนในเชิงลึกภายในประเทศไทย และ 3) เปNนประตูเช่ือมโยงความรLวมมือทางวิชาการ
ระหวLางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน ประเทศคูLเจรจาอาเซียน และองค5การระหวLางประเทศ และมี
วัตถุประสงค5ในการริเร่ิมจัดต้ังศูนย5อาเซียน ดังน้ี 

1. เปNนแหลLงข:อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) เก่ียวกับอาเซียน 
2. เปNนแหลLงสนับสนุน สLงเสริมการสร:างและพัฒนาองค5ความรู:เชิงลึกเก่ียวกับอาเซียน 
3. เปNนคลังสมอง (Think Tank) ทำหน:าท่ีสังเคราะห5องค5ความรู:เร่ืองอาเซียนเพ่ือจัดทำเปNนข:อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยLางรวดเร็วในอาเซียน 
4. เปNนศูนย5สLงเสริมการเผยแพรLความรู:อาเซียนสูLสาธารณะ ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ 
5. เปNนศูนย5ประสานความรLวมมือด:านการศึกษา การฝúกอบรม และการทาวิจัย ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ 

จากการสำรวจสภาวะแวดล:อมภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอLอนของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ด:วย
กรอบการวิเคราะห5 VRIO Framework และการสำรวจสภาวะแวดล:อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและความท:า
ทายโดยกรอบการวิเคราะห5 ICE-DRIPS Checklist พบวLาศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง 
10 ประการ ซ่ึงเกือบทุกด:านมีความสามารถทางการแขLงขันในระดับย่ังยืน (Sustained Competitive 
Advantage) โดยพบวLาทรัพยากรบุคคลของศูนย5 คุณภาพงานวิชาการ และศักยภาพในการบริการวิชาการ
ให:กับสังคมไทยเปNนปeจจัยสำคัญ อยLางไรก็ตามจุดแข็งท่ีอยูLในระดับพ้ืนฐานไมLมีความโดดเดLนและยังไมLได:ใช:
ศักยภาพอยLางเต็มท่ีคือ โครงสร:างการบริหารงานท่ีควรจะมีความคลLองตัวได:มากกวLาสถานะปeจจุบัน 

ในขณะท่ีจุดอLอนของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีเพียง 6 ประการ แหLงแตLจุดอLอนเหลLาน้ีบางประการ
กลับอยูLในระดับวิกฤต ท้ังน้ีเน่ืองจากประเด็นจุดอLอนท่ีสำคัญเก่ียวข:องกับการดำรงอยูLของศูนย5อาเซียนศึกษา 
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จุฬาฯ ด:วยกันท้ังส้ินท้ังในเร่ืองการได:รับการสนับสนุนจากหนLวยงานต:นสังกัด และปeญหาการจัดสรร
งบประมาณ ซ่ึงจุดอLอนเหลLาน้ีอยูLในสถานะท่ีทำให:ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ ไมLมีความสามารถทางการแขLงขัน 
(Competitive Disadvantage) ในขณะท่ีจุดอLอนท่ี 2 ประเด็นคือเร่ืองโครงสร:างการบริหารงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก ยังเปNนเร่ืองท่ีแม:จะเปNนจุดอLอนแตLก็ไมLได:มีความแตกตLางจากหนLวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีมีภารกิจในรูปแบบเดียวกัน และอีก 2 จุดอLอนในด:านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการองค5ความรู: เปNนเร่ือง
ท่ีศูนย5มีศักยภาพอยูLแล:ว เพียงแตLยังไมLได:ดึงศักยภาพออกมาใช:อยLางเต็มท่ี  

สำหรับผลการสำรวจสภาวะแวดล:อมภายนอก ศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ มีโอกาส 8 ประการท่ีจะต:อง
ไขวLคว:าในระยะ 5 ปìข:างหน:า และมีภาวะคุกคามหรือความท:าทาย 5 ประการท่ีต:องเผชิญหน:าในระยะเวลา
เดียวกัน โดยพบวLาโอกาสท้ัง 8 ประการมีความตLอเน่ืองย่ังยืนและนLาจะสLงผลบวกในระยะยาวย่ิงกวLาระยะเวลา
ของกรอบยุทธศาสตร5ฉบับน้ี และเกือบท้ังหมดเปNนเพราะความจำเปNนทางภูมิรัฐศาสตร5เศรษฐกิจท่ีภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต:และความรLวมมือของประชาคมอาเซียนเปNนเพ่ือนบ:านท่ีใกล:ชิดท่ีสุด และต้ังอยูLในทำเล
ท่ีต้ังสำคัญของยุทธศาสตร5ชาติมหาอำนาจ ควบคูLกับการขยายตัวของแวดวงวิชาการในศาสตร5อาเซียนศึกษา 
ทำให:โอกาสนLาจะเปNนปeจจัยเสริมมากกวLา ความท:าทายซ่ึงมีแนวโน:มท่ีจะลดน:อยถอยลงเม่ือระยะเวลาผLานไป 

ดังน้ันหากพิจารณาถึงความรุนแรงของจุดอLอนท่ีเก่ียวข:องกับความคงอยูLของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ 
ท้ังในแงLงบประมาณ และนโยบายของผู:บริหารมหาวิทยาลัย (ซ่ึงศูนย5อ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีมีผลงานอยLาง
ตLอเน่ือง ก็ถูกยุบหรือลดขนาดของศูนย5ไปแล:ว) แนLนอนถึงแม:ประเด็นดังกลLาวอาจจะเปล่ียนแปลงไปในทาง
คล่ีคลายเม่ือหมดวาระของผู:บริหาร แตLจากการหารือภายในรLวมกับบุคลากรของศูนย5อาเซียนศึกษา พบวLาศูนย5
คงต:องพิจารณาวLา จุดอLอน (W) ท่ีเกิดข้ึนนLาจะสLงผลรุนแรงมากกวLาจุดแข็ง (S) ในขณะท่ีโอกาส (O) จาก
ภายนอกก็ยังมีอยูL และนLาสLงผลกระทบทางบวกมากกวLาภาวะคุกคาม (T) ซ่ึงทำให:ผู:เขียนสังเคราะห5ได:วLา 
ตำแหนLงทางยุทธศาสตร5ของศูนย5อาเซียนศึกษาในระยะปeจจุบัน จนถึงพ.ศ. 2569 อยูLในภาวะ W-O จำเปNนต:อง
ใช: “ยุทธศาสตร5เชิงแก:ไข” 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห5 TOWS Matrix ทำให:สามารถจัดกลุLมเปNนประเด็นยุทธศาสตร5ได:ท้ังหมด 4 ประเด็น
ประกอบด:วย 

1. ประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 1  ยุทธศาสตร5เชิงแก:ไข (W-O Strategy) ซ่ึงถือเปNนความจำเปNนเรLงดLวนท่ีศูนย5
อาเซียนศึกษา จุฬาฯ จะต:องเรLงนำมาดำเนินการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ได:แกL 
1.1. สร:างฐานข:อมูลอาเซียนศึกษาในมิติตLาง ๆ 
1.2. เรLงนำเอางานวิชาการในมิติตLาง ๆ ท่ีมีอยูLแล:วมาปรับปรุงให:อยูLในรูปแบบท่ีเข:าถึงทุกภาคสLวนได:อยLาง

สะดวกและงLายตLอการทำความเข:าใจ 
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1.3. ให:แรงจูงใจกับนักวิชาการในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอข:อมูลเก่ียวกับอาเซียนให:กับ
สาธารณชนได:รับรู:รับทราบ 

1.4. พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันรLวมกับหนLวยงานตLาง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
1.5. มอบหมายภาระงานให:เจ:าหน:าท่ีวิชาการของศูนย5ฯ ทำหน:าท่ีในลักษณะเชิงรุกในการสำรวจแหลLงทุน

วิจัย พร:อมกับการเปNนสะพานเช่ือมระหวLางแหลLงทุนกับบุคลากรท่ีมีองค5ความรู:อาเซียนศึกษา ท้ังใน
และนอกมหาวิทยาลัย 

2. ประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 2  ยุทธศาสตร5เชิงปâองกัน (S-T Strategy) เพ่ือใช:จุดแข็งของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬา
ฯ รับมือกับความท:าทายจากภายนอก โดยเฉพาะในประเด็นงบประมาณ และนโยบายจากภายนอก โดย
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร5เชิงปâองกันท้ัง 3 แนวทางได:แกL 
2.1. พัฒนาชLองทางและรูปแบบในการจัดกิจกรรมรLวมกับเครือขLายศูนย5อาเซียนศึกษาท้ังในประเทศไทย 

และในตLางประเทศ ในชLวงท่ียังไมLสามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมรLวมกันได:ทLามกลางสถานการณ5การ
แพรLระบาดโควิด-19 

2.2. ออกแบบ และดำเนินการสร:างหลักสูตรออนไลน5ในรูปแบบ Massive Open Online Course 
(MOOC) 

2.3. วางตำแหนLงของศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาฯ อยLางชัดเจนและเปNนทางการในการทำหน:าท่ีเปNน Track 2 
ในการให:ข:อเสนอแนะกับหนLวยงานตLาง ๆ ในมิติท่ีเก่ียวข:องกับอาเซียน โดยผLานการสร:าง
ความสัมพันธ5อยLางเปNนทางการ (ปeจจุบันความรLวมมืออยูLในรูปแบบไมLเปNนทางการและข้ึนกับตัว
บุคคล) และบริหารความสัมพันธ5อยLางตLอเน่ือง สม่ำเสมอ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 3  ยุทธศาสตร5เชิงรับ (W-T Strategy) เพ่ือรักษาสถานะและสร:างความย่ังยืนใน
ระยะยาว แนวทางการพัฒนาสำคัญของยุทธศาสตร5เชิงรับคือ ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียน
ศึกษากับทางมหาวิทยาลัยอยLางน:อยใน 2 มิติ คือ 1) การเจ:าหน:าท่ี ท่ีปeจจุบันเปNนพนักงานวิสามัญ ตLอ
สัญญาแบบปìตLอปì ทำให:เจ:าหน:าท่ีในศูนย5ไมLมีความม่ันคงในการทำงาน และไมLได:รับสวัสดิการเชLนเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหนLงหน:าท่ีเดียวกัน โดยการปรับปรุงกฎเกณฑ5ต:องเน:นเพ่ือสร:างโอกาสในการ
สร:างอนาคตการทำงาน (Career Path) ให:กับบุคลากรของศูนย5 และมีความคลLองตัวในการสรรหา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงให:มารLวมงานด:วย และ 2) ขอบเขตในการแสวงหาและจัดสรรรายได:และรายรับ 
เพ่ือความคลLองตัวในการบริหารจัดการ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร5ท่ี 4 ยุทธศาสตร5เชิงรุก (S-O Strategy) เพ่ือตLอยอดจุดแข็งซ่ึงมีความย่ังยืนอยูLแล:วของ
ศูนย5อาเซียนศึกษา โดยต:องมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญดังน้ี 
4.1. สLงเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ือสร:างองค5ความรู:ใหมL 
4.2. สLงเสริมการบริการวิชาการกับภาคสLวนตLาง ๆ 
4.3. จัดกิจกรรมวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การบรรยายสาธารณะ 

กิจกรรมแลกเปล่ียนนักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา โดยต:องทำงานรLวมกับเครือขLายตLางๆ ของศูนย5ฯ 
ให:ใกล:ชิดมากย่ิงข้ึน 
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4.3 ข5อเสนอแนะทางยุทธศาสตรOที่ได5จากการศึกษา 

เพ่ือเดินหน:าศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย อยLางย่ังยืน แผนพัฒนาศูนย5อาเซียนศึกษา 
จุฬาฯ ในระยะ 5 ปìตLอจากน้ี คือในปì พ.ศ. 2565-2569 จ่ึงต:องกำหนดแผนงานและโครงการออกเปNน 3 กลุLม 
“วิชาการ-เงิน-คน” อันได:แกL กลุLมท่ี 1 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างสรรค5และตLอยอดองค5ความรู:ทางวิชาการ 
(วิชาการ) กลุLมท่ี 2 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างรายได:และการบริหารจัดการงบประมาณ (เงิน) และกลุLมท่ี 
3 แผนงานและโครงการเพ่ือสร:างเสถียรภาพและแรงจูงใจในการทำงาน (คน) 

โดยในแผนงานและโครงการเพ่ือสร:างสรรค5และตLอยอดองค5ความรู:ทางวิชาการ อันเปNนพันธกิจหลัก 
เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน5 และเปâาหมายทางยุทธศาสตร5ของศูนย5 ต:องประกอบไปด:วยแผนงานและโครงการหลัก 
6 ด:าน ได:แกL 1) สร:างฐานข:อมูลอาเซียนศึกษา โดย เน:นการนำงานวิจัย และบทความวิชาการท่ีมีอยูLแล:วของ
ศูนย5อาเซียนศึกษามาตLอยอด ปรับปรุงให:ทันสมัย และนำเสนอในรูปแบบท่ีเข:าถึงได:งLาย ท้ังข:อมูลสถิติ และ
ข:อมูลเชิงคุณภาพ 2) พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีใช:องค5ความรู:ด:านอาเซียนศึกษา 3) 
สำรวจสถานะปeจจุบันของบันทึกความเข:าใจ (MOU) ท่ีศูนย5อาเซียนศึกษา และท่ีจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยมีอยูL
แล:ว และเรLงการเจรจาอยLางเปNนทางการเพ่ือนำไปสูLการลงนามในบันทึกความเข:าใจ (MOU) และใช:ประโยชน5
ท้ังจาก MOU ท่ีเกิดข้ึนใหมL และท่ีมีอยูLแล:วให:มีการใช:สิทธิประโยชน5สูงข้ึน 4)  จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติด:านอาเซียนศึกษา รLวมกับเครือขLายสถาบันวิชาการด:านอาเซียนศึกษาท้ังในประเทศและ
ตLางประเทศ โดยนำผลการประชุมวิชาการมาตLอยอดเปNนผลงานวิชาการในรูปแบบตLาง ๆ 5) จัดการบรรยาย
สาธารณะและงานสัมมนา (รูปแบบ On-line ในชLวงของการแพรLระบาดโควิด-19) เพ่ือเผยแพรLองค5ความรู:ด:าน
อาเซียนศึกษา โดยเน:นประเด็นท่ีมีความทันสมัยตLอสถานการณ5ปeจจุบัน รLวมกับเครือขLายสถาบันวิชาการด:าน
อาเซียนศึกษาท้ังในประเทศและตLางประเทศ และ 6) สนับสนุนงานวิจัย และการเผยแพรLผลงานวิชาการใน
รูปแบบบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

แผนงานและโครงการในกลุLมท่ี 2 เพ่ือสร:างรายได:อยLางมีเสถียรภาพและความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงบประมาณ ซ่ึงประกอบด:วย แผนงานและโครงการสำคัญ 3 สLวนได:แกL 1) ให:แรงจูงใจกับ
นักวิชาการในจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยท่ีนำเสนอข:อมูลเก่ียวกับอาเซียนให:กับสาธารณชนได:รับรู:รับทราบ โดย
ต:องมีการกำหนดอัตราการให:ผลตอบแทนอยLางชัดเจนวLางานประเภทใดจะมีผลตอบแทนในอัตราเทLาใด และมี
ความโปรLงใสในการเบิกจLาย 2) มอบหมายภาระงานให:เจ:าหน:าท่ีวิชาการของศูนย5ฯ ทำหน:าท่ีในลักษณะเชิงรุก
ในการสำรวจแหลLงทุนวิจัย พร:อมกับการเปNนสะพานเช่ือมระหวLางแหลLงทุนกับบุคลากรท่ีมีองค5ความรู:อาเซียน
ศึกษา และ 3) ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียนศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในประเด็นขอบเขตในการ
แสวงหาและจัดสรรรายได:และรายรับ เพ่ือความคลLองตัวในการบริหารจัดการ 

โดยในสLวนของการสร:างเสถียรภาพและแรงจูงใจในการทำงาน แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญคือ การ
ปรับปรุงแก:ไขกฎระเบียบของศูนย5อาเซียนศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในประเด็น การเจ:าหน:าท่ีและการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ท่ีปeจจุบันเปNนพนักงานวิสามัญ ตLอสัญญาแบบปìตLอปì ทำให:เจ:าหน:าท่ีในศูนย5ไมLมีความม่ันคงใน
การทำงาน และไมLได:รับสวัสดิการเชLนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหนLงหน:าท่ีเดียวกัน โดยการ
ปรับปรุงกฎเกณฑ5ต:องเน:นเพ่ือสร:างโอกาสในการสร:างอนาคตการทำงาน (Career Path) ให:กับบุคลากรของ
ศูนย5 และมีความคลLองตัวในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงให:มารLวมงานด:วย โดยแนวทางท่ีเหมาะสมควร
เปNนการประชุมรLวมกันของ 4 ฝ£าย น่ันคือ คณะผู:บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู:บริหารศูนย5อาเซียนศึกษา ตัวแทน
เจ:าหน:าท่ี และผู:ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

เพ่ือสรุปภาพรวมของการศึกษาเอกสารวิชาการ แผนพัฒนาศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปì (พ.ศ.2565-2569) สามารถนำเสนอได:ดังแผนภาพท่ี 4.1 
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แผนภาพท่ี 4.1 แผนท่ียุทธศาสตร5 แผนพัฒนาศูนย5อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปK (พ.ศ.2565-2569) 

  

แผนท่ียุทธศาสตร/ (Strategic Map) แผนท่ียุทธศาสตร/ แผนพัฒนาศูนย/อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปS (พ.ศ.2565-2569)

วิสัยทัศน): “จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยมุ7งม่ันท่ีจะเป=นศูนย)กลางการอ@างอิงสำหรับอาเซียนศึกษาในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ”

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร7

ชาติและแผน

ยุทธศาสตร)ชาติระยะ 20 ปR 

ด?านการพัฒนาและเสริมสร?าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย7

ตัวชี้วัดที่ 2 ประเด็น 2, 3, 4, 6

แผนแม7บทภายใต@ยุทธศาสตร)ชาติ

ประเด็น 1. มั่นคง, 2. ตPางประเทศ, 

11. พัฒนาคน, 12. พัฒนาการ

เรียนรู?, 23. วิจัย และนวัตกรรม

แผนแม7บทภายใต@ยุทธศาสตร)ชาติ

ด?านที่ 5 เศรษฐกิจ ประเด็น 1

ด?านที่ 12 การศึกษา ประเด็น 5

แผนยุทธศาสตร)จุฬาฯ ระยะ 15 ปR

(พ.ศ.2555-2570)

ยุทธศาสตร7 1. วิจัย, 2. การสอน,

3. บริการสังคม, 8. เครือขPาย

ประเด็น

ยุทธศาสตร7

ยุทธศาสตร)เชิงแก@ไข 

(W-O Strategy) 

ยุทธศาสตร)เชิงปhองกัน 

(S-T Strategy) 

ยุทธศาสตร)เชิงรับ 

(W-T Strategy) 

ยุทธศาสตร)เชิงรุก 

(S-O Strategy) 

1. สร?างฐานข?อมูล

2. ปรับปรุงรูปแบบนำเสนอ

3. สร?างแรงจูงใจ

4. พัฒนาหลักสูตร

5. ภายกิจหารายได?/รายรับ

1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมกับ

เครือขPาย

2. สร?างหลักสูตร MOOC

3. Track 2 Position: MOU & 

Exercise MOU

1. ปรับปรุงกฎระเบียบ มิติการ

เจ?าหน?าที่

2. ปรับปรุงกฎระเบียบ มิติ

การงบประมาณ

1. สPงเสริมการทำวิจัย สร?างองค7

ความรู?ใหมP

2. สPงเสริมการบริการวิชาการ

3. จัดกิจกรรมวิชาการ

แนวทางการ

พัฒนา

E
N

D
S

W
A
Y
S

งานวิชาการ เงินงบประมาณ ทรัพยากรมนุษย7

ตัวชี้วัด หน*วยนับ เป/าหมาย
เดิม

ค*าเป/าหมาย
2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. จำนวนผู:เข:าถึงฐานข:อมูลอาเซียนศึกษา คน n/a 500 600 700 800 900 1000

2. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน หลักสูตร n/a 2 2 2 3 3 3

3. เปOนผู:สนับสนุนด:านวิชาการ (Track 2) ให:หน*วยงานต*างๆ 
ในการประชุมเพื่อจัดทำนโยบาย

การ
ประชุม

n/a 2 2 3 3 4 4

4. จำนวนผู:เข:าร*วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ด:านอาเซียนศึกษา

คน 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200

5. จำนวนผู:เข:าร*วมการบรรยายสาธารณะ และการสัมมนา คน 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200

6. สนับสนุนงานวิจัย และตีพิมพdบทความวิชาการ ชิ้น 5 5 5 6 6 7 7

1. กำหนดอัตราผลตอบแทน และ

วิธีการเบิกจPาย (1 ปz)

2. มอบหมายภาระงานและรPวมกัน

กำหนดเป|าในการหารายได?/รายรับ 

(ทันที)

3. ปรับปรุงระเบียบของจุฬาฯ (3ปz)

ตัวชี้วัดและ

เป|าหมาย
ต้ัง กก. 4 ฝÄาย ผู?บรืหารจุฬาฯ

ผู?บริหารศูนย7ฯ จนท. และ 

ภายนอก รPวมกันสร?างระเบียบ การ

เจ?าหน?าที่ ที่เห็นสร?างอนาคตการ

ทำงาน Career Path (3 ปz)

M
E
A
N

S
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ภาคผนวก 
 

รายช่ือของศูนยkอาเซียนศึกษาท่ียังปฏิบัติหน1าท่ีและมีกิจกรรมสำคัญอย{างต{อเน่ืองในประเทศไทย และศูนยk

อาเซียนศึกษา ในระดับนานาชาติท่ีศูนยkอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณkมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธkอันดี และร{วม

ดำเนินกิจกรรมร{วมกันอย{างต{อเน่ือง 

รายช่ือศูนยkอาเซียนศึกษา ในประเทศไทย (ท่ียังมีกิจกรรมทางวิชาการอย{างต{อเน่ือง) 
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2) ASEAN Studies Center, Prince of Songkhla University  

3) Strategic Studies Center, National Defense Studies Institute  

4) ASEAN and Asia Studies Center, National Institute of Development Administration (NIDA) 

5) Centre for ASEAN Studies, Chiang Mai University 

6) Centre for ASEAN Studies, Khon Kaen University 

7) Center for ASEAN Studies, Thammasat University 

8) Institute of Southeast Asian Maritime States Studies, Prince of Songkhla University 

รายช่ือศูนยkอาเซียนศึกษา ในประเทศสมาชิกประชาคมเซียน ท่ีมีความสัมพันธkและมีกิจกรรมทางวิชาการ

ร{วมกับศูนยkอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณkมหาวิทยาลัย 

9) ASEAN University Network (AUN) 

10) ASEAN Studies Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, 

Indonesia 

11) Center for Southeast Asian Social Studies (CSASS), Faculty of Social and Political Sciences, 

Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

12) Asia-Europe Institute (AEI), Universiti Malaya, Malaysia 

13) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Yusof Ishak Institute, Singapore 

14) Philippine Institute for Development Studies (PIDS), the Philippines 

15) Center for the Advancement of Trade Integration and Facilitation (CATIF), the Philippines 

16) Economic Growth Centre, School of Social Sciences and Humanities, Nanyang 

Technological University, Singapore 

17) Energy Studies Institute, National University of Singapore, Singapore 
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18) Economic Research Center, Indonesian Institute of Science (LIPI), Indonesia 

19) Brunei National Energy Research Institute (BNERI), Brunei Darussalam  

20) Cambodian Development Research Institute (CDRI), Cambodia 

21) ASEAN Foundation 

22) Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 

รายช่ือศูนยkอาเซียนศึกษา ท่ีต้ังอยู{ในประเทศคู{เจรจาหลักของอาเซียน ท่ีมีความสัมพันธkและมีกิจกรรมทาง

วิชาการร{วมกับศูนยkอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณkมหาวิทยาลัย 

ประเทศจีน 

23) China Institute of International Studies (CIIS) 

24) Zhou Enlai School of Government, Nankai University 

25) China-ASEAN Research Institute (CARI), Guanxi University 

26) The Center for South Asian Studies at Fudan University 

27) ASEAN Research Center, Huazhong University of Science and Technology 

ประเทศอินเดีย 

28) Research and Information System for Developing Countries (RIS), Ministry of External Affairs 

29) ASEAN-India Centre 

30) Mysore University 

31) Calcutta University 

ประเทศญ่ีปุôน 

32) Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University 

33) Graduate School of Public Policy Studies (GraSPP), University of Tokyo 

34) Six University Network (SixERs: Chiba, Kanazawa, Kumamoto, Nagasaki, Niigata, Okayama) 

35) Saitama University 
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