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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การด าเนินการให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนใน

ต่างประเทศ (ศูนย์ กศน.) เป็นกลไกในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์” ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาถึงภาพรวมของการจัดการศึกษานอกระบบ (กศน.) ให้แก่คนไทยใน
ต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน รวมถึงการด าเนินงานของ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ “ ศกร.กศน. ” ในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็น
หน่วยจัดการศึกษาย่อยของ กศน. ในพ้ืนที่ โดยใช้ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ เป็น
กรณีศึกษา ผ่านการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และการจัดท าแบบสอบถาม เป็นต้น ตลอดจน ศึกษาถึงเครื่องมือทางด้าน
บริหารและงบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลมีอยู่ใน
ปัจจุบัน ก่อนที่จะน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ SWOT Analysis โดยท าการแยกแยะจุดเด่น 
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงานปัจจุบันของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เพ่ือจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงออสโล ในการสนับสนุนให้ ศกร.กศน. เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพส าหรับเสริมสร้างชุมชนไทยใน
นอร์เวย์ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยใช้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือส าคัญ  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เพ่ือช่วยส่งเสริมให้  ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 
เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างชุมชนไทยในนอร์เวย์ที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไข
จุดด้อย (weak) และอุปสรรค (threat) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจุดเด่น (strength) และขยายโอกาส 
(opportunity) ดังนี้  

1. การแก้ไขจุดด้อยและอุปสรรค ประกอบด้วย  
1.1 ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอน/การคมนาคม ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ ศกร.กศน. 

ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนสาขาขึ้นที่กรุงออสโล และ 2) การส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทางไกล เช่น CD/DVD หรือ ระบบ video conference หรือทางสื่อ online ต่างๆ  

1.2  ด้านงบประมาณ ได้แก่ 1) การจัดสรรงบประมาณเฉพาะ ให้แก่สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เป็นประจ าทุกปี และ 2) การ
ให้ผู้บริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ พบปะกับผู้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่นนอร์เวย์ที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ให้กับศูนย์ฯ  

1.3 ด้านบุคลากร/หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดท าโครงการน าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย 
ไปอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่บุคลากรและนักเรียนของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ รวมถึง ศกร.กศน. 
ในประเทศใกล้เคียง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ 
2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยสรรหาคนไทยที่มีความสามารถให้เข้ามาเป็นครูอาสาสมัคร หรือ



จ 

วิทยากรในบางหลักสูตรให้กับศูนย์ฯ 3) ส่งเสริมให้ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่มีความพร้อมท าหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครหรือวิทยากรให้กับ  ศกร.กศน. และ 4) 
การแสดงความชื่นชมโดยการมอบประกาศนียบัตร หรือ การจัดเลี้ยงขอบคุณให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และกระตุ้นให้คนไทยอ่ืนๆ เกิดความสนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของ 
ศกร.กศน.  

1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  1) เปิดโอกาสให้  ศกร.กศน. ได้มี โอกาส
ประชาสัมพันธ์ตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 2) การจัดการประชุมระหว่าง 
ศกร.กศน. กับสมาคมไทยอ่ืนๆ ที่สนใจจะจัดการเรียนการสอนนอกระบบฯ และ 3) ใช้ website และ
อีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ลงข่าวกิจกรรมและเชื่อมโยง link กับ website ของ ศกร.กศน.  

2. การเสริมจุดเด่นและขยายโอกาส ประกอบด้วย  
2.1 การขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์

จากเครือข่าย Friends of Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 2) การชูบทบาทของ ศกร.กศน. 
เขตเอิสท์โฟลด์ ในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสมาคมไทยใน
ยุโรปที่ ศกร.กศน. เป็นสมาชิกอยู่ อาทิ การประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ 3) การเชิญ
ผู้บริหารของ ศกร.กศน. ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวาระที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างเครือข่ายติดต่อกับบุคคลในแวดวงต่างๆ ของฝ่ายนอร์เวย์  

2.2 การเพ่ิมบทบาทในการเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย ได้แก่ การ
ผลักดันให้ ศกร.กศน. เป็นองค์กรน าของสมาคมไทยในนอร์เวย์ ในการเสนอความเห็นหรือข้อเรียกร้อง 
(lobby) กับหน่วยงานของนอร์เวย์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของคนไทยในนอร์เวย์  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการบูรณาการ

การท างานร่วมกันในการสนับสนุนกิจกรรมของ ศกร.กศน. เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า เช่น 1) การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนให้กับ ศกร.กศน. ต่างๆ ผ่านระบบถุงเมล์การทูต ควบคู่
ไปกับ การปรับปรุงรูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นการลดภาระการจัดส่งด้วย 
อาทิ บรรจุลงในแผ่น CD หรือ thumb drive หรือ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน internet เป็นต้น  
2) การท าโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา กศน. ในประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่
สนใจจะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และ 3) การเชิญบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม
เป็นวิทยากรในโครงการของกระทรวงการต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับชุมชนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร  
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ประจ าปี 2558 โดยผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากคณะอาจารย์
ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์  ชลารักษ์ 
และเอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล ซึ่งได้กรุณาให้ค าชี้แนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต จักร  บุญ–หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ซึ่ง
เป็นผู้หนึ่งที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการศึกษานอกระบบที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง ยังได้ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการจัดท า
รายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้ แก่ผู้เขียนด้วย  

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก
กระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้กรุณาสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และขอ
อนุญาตระบุนาม เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจจริง ไว้ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย  

1.  ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ได้แก่ อาจารย์ทัศนา  จันทรศร และอาจารย์ชนกกมล  โพธิศรี  
2. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ อาจารย์บุษบงค์  รักเรียน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี 
2448 โดยตลอดระยะเวลา 110 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ทั้ งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีพ้ืนฐานที่ส าคัญมาจากความใกล้ชิดของ  
พระราชวงศ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับพระประมุขของทั้งสองฝ่าย อย่างน้อย
ใน 3 วาระ ได้แก่ 1) การเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2450 (เสด็จพระพาสยุโรปครั้งที่ 2) โดยทรงได้รับการถวาย
การรับเสด็จฯ เป็นอย่างดีจากสมเด็จพระราชาธิบดี Haagun ที่ 7 และพระราชินี Maud แห่งนอร์เวย์ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดก าเนิดของสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองราชอาณาจักรมาจนถึงปัจจุบันแล้ว 
การเสด็จประพาสในครั้งนั้น ยังท าให้ประเทศไทย (สยาม) และคนไทย ได้รับความสนใจและเป็นที่
รู้จักมากข้ึนในหมู่ชาวนอร์เวย์ด้วย เนื่องจากเป็นการเสด็จฯ เยือนของพระมหากษัตริย์จากทวีปเอเชีย
พระองค์แรกภายหลังจากที่นอร์เวย์เพ่ิงได้รับเอกราชจากสวีเดน ในปี 2448 2) การเสด็จฯ เยือน
นอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 
19–21 กันยายน 2503 และ 3) การเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดี Olav ที่ 5 
ระหว่างวันที่ 15–23 มกราคม 2508 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในครั้งนั้น เจ้าชาย Harald มกุฎราชกุมาร (ปัจจุบัน
คือสมเด็จพระราชาธิบดี Harald ที่ 5) ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระราชบิดาเยือนประเทศไทยด้วย 

นอกจากการเยือนในระดับพระราชวงศ์แล้ว บุคคลส าคัญในรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายยังได้มี
การพบปะหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ โดยล่าสุดนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเจนส์ สโตลเตนเบิร์ก (Jens Stoltenberg) นายกรัฐมนตรี
ของนอร์เวย์ ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างการประชุมผู้น า ASEM 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555   

นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการเมืองดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันทั้งสองประเทศยังมีความ
ร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอีกใน
อนาคต ได้แก่ 

1) ด้านการค้า จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2557 การค้ารวมสองฝ่ายมีมูลค่า 
731.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 17.52 โดยไทยส่งออก มูลค่า 386.22 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวถึงร้อยละ 99.95 และน าเข้า มูลค่า 345.62 ลดลงร้อยละ 19.54 โดยสินค้าหลักที่ไทย
ส่งออกไปยังตลาดนอร์เวย์ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เครื่องรับส่งวิทยุโทรทัศน์ ผัก–ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 



2 

ส่วนสินค้าที่นอร์เวย์ส่งออกมาไทย อาทิ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่อง
ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

2) ด้านการลงทุน จากนอร์เวย์–มีบริษัทข้ามชาติของนอร์เวย์ที่ลงทุนในประเทศไทย เช่น 
Telenor (ร่วมทุนกับบริษัท DTAC) Yara (ปุ๋ยและเคมี) , Norske Skog (กระดาษหนังสือพิมพ์) และ 
Jotun (สีทาผนัง) เป็นต้น โดยในปี 2556 มีการลงทุนใหม่จากนอร์เวย์ ได้แก่ บริษัท Siam Metal 
Recycle ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพ่ือสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่น
จากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าหรือฝุ่นแดง (EAF Dust) มูลค่า 1,318 ล้านบาท โดยใช้เทคโนโลยี Plasma 
Technology ก าลังผลิต 100,000 ตัน/ปี จากไทย 1) กลุ่มบริษัทเจริญอักษร (ซี.เอ.เอส. กรุ๊ปส์) ได้
เข้าซื้อกิจการบริษัท นอร์สเค้ สคู้ด (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษที่ ใช้ส าหรับ
หนังสือพิมพ์แห่งเดียวในประเทศไทย และมีบริษัทแม่เป็นสัญชาตินอร์เวย์ โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 94 
ของหุ้นทั้งหมด 2) บริษัท SCG Chemicals ซื้อกิจการบริษัท Norner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยปิโตรเคมีของ
นอร์เวย์ เมื่อเดือนกันยายน 2557 และ 3) บริษัท Thai Union Frozen Product (TUF) ซื้อกิจการ
ของบริษัท King Oscar Holding ของนอร์เวย์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานปลาซาดีนกระป๋อง อันดับ 1 
ใน 10 ของโลก เมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งหอการค้าไทย–นอร์เวย์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2539 มีสมาชิกท่ีเป็นบริษัทของ
นอร์เวย์และไทยรวมกันประมาณ 70 บริษัทในปัจจุบัน โดยมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงการลงทุน การซื้อ–ขาย และอ านวยความสะดวก/ให้ข้อมูลในการลงทุนและประกอบธุรกิจ
แก่บริษัททั้งของไทยและนอร์เวย์ที่สนใจจะด าเนินธุรกิจในทั้งสองประเทศ 

3) ด้านการท่องเที่ยว จากสถิติของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยว
นอร์เวย์เดินทางมาไทย จ านวน 147,145 (ร้อยละ 3 ของประชากรนอร์เวย์) ลดลงเล็กน้อยจากปี 
2556 ที่มีจ านวน 154,402 คน ทั้งนี้ ตลาดท่องเที่ยวไทยนับว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวนอร์เวย์ 
ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยกว่าครึ่งหนึ่งนิยมเดินทางมาพักผ่อนมากกว่า 30 วันและมี
การจับจ่ายใช้สอยเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากยุโรปอีกหลายประเทศ 

นอกจากนี้ ในส่วนของความร่วมมือทางวิชาการ นอร์เวย์เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ส าหรับไทย โดยเฉพาะสาขาที่นอร์เวย์มีความเชี่ ยวชาญ อาทิ ประมง การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี น้ ามันและก๊าซ รวมถึงพลังงานทดแทน (พลังงานน้ า) และการวิจัยขั้วโลกเหนือ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ 1) ระดับรัฐบาล ได้แก่ ด้านประมง ผ่านความตกลงระหว่างกรมประมงกับส านักงานความ
ร่วมมือในการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ (NORAD) ในโครงการ Post–Tsunami Assessment of the 
Living Marine Resources and Development of a Strategic Plan of Sustainable Marine 
Fish Farming (ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547) และความตกลงระหว่างกรมประมงกับ
ส านักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์ทะเลและการประเมินแหล่งทรัพยากรการประมงในทะเลอันดามันประเทศไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2550) และ ด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ผ่านบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่น
ระเบิดแห่งชาติกับองค์การความช่วยเหลือแห่งชาวนอร์เวย์ หรือ Norwegian People Aid (NPA) 
(ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553) และ 2) ระดับหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบความตกลงแลกเปลี่ยน
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บุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับนอร์เวย์ อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Norwegian Business School (BI) (ด้านบริหารธุรกิจ)/สถาบัน
อาศรมศิลป์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ The Oslo School of Architecture and Design 
(AHO) (ด้านการออกแบบ)/มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of 
Bergen เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในอนาคตฝ่ายไทยยังมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับนอร์เวย์ในด้านการ
ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) อีกด้วย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 12–15 มีนาคม 
2556 ได้ทรงมีพระราชด าริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเขต
อาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) กับนอร์เวย์ เพ่ือสร้างความร่วมมือในระยะยาว โดยล่าสุด ได้มีการจัดคณะ
ผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์/วิจัยของไทย ได้แก่ สวทช. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ NIDA จปร. และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เดินทางเยือนนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 22–28 ตุลาคม 2557 เพ่ือหารือกับ
มหาวิทยาลัยสวาลบาร์ด (UNIS: University Centre in Svalbard) และสถาบันขั้วโลกเหนือแห่ง
นอร์เวย์ (NPI: Norwegian Polar Institute) ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และนักวิจัยระหว่างกันต่อไป 

ไม่เฉพาะความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น แต่ในระดับภูมิภาค/พหุภาคี ไทยและนอร์เวย์ยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันในเวที
ความร่วมมือต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ที่ส าคัญได้แก่ การประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) 
และ ASEAN โดยเฉพาะในกรอบ ASEAN นั้น ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายนอร์เวย์ได้แสดงออกถึง
ความสนใจอย่างจริงจังที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และประสงค์ที่จะได้รับ
สถานะเป็นประเทศคู่เจรจากับอาเซียน นอกเหนือจากการที่นอร์เวย์ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรี
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC: Treaty of Amity and Cooperation) เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2556 พร้อมสนับสนุนเงินจ านวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับจัดตั้ง Norwegian 
ASEAN Regional Initiatives Fund (NARIF) และร่วมลงนามใน Joint Statement on ASEAN–
Norway Partnership เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่กรุงเนปิดอว์ เมียนมา เพ่ือเป็นกลไก
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างกันด้วย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลโดยสังเขปเพ่ือให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น พัฒนาการ และ
สถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์ไทย–นอร์เวย์ อย่างไรก็ดี การที่จะด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนนั้น คงไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากปัจจัยการ
สนับสนุนในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้ว ประชาชน
จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือ stakeholder หลักของผลจากความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว 
รวมถึง จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและต่อยอดความร่วมมือต่างๆ ที่ภาครัฐได้ริเริ่มไว้ให้ด าเนินไปอย่าง
ยั่งยืนต่อไปด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาตินอร์เวย์ (https://www.ssb.no) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 พบว่ามีคนไทยที่พ านักอยู่ในนอร์เวย์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 16,559 คน มากเป็น
อันดับที่ 15 ของกลุ่มชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในนอร์เวย์ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจาก
เวียดนามและฟิลิปปินส์ เป็นที่สังเกตว่า จ านวนคนไทยในนอร์เวย์ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมากในช่วง 
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10 ปีที่ผ่านมา จากปี 2544 ที่มีอยู่เพียง 3,738 คน ทั้งนี้ ตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปี 
2557 พบว่ามีการจัดตั้งสมาคมของคนไทยตามเมืองต่างๆ จ านวน 23 สมาคม และมีวัดไทยทั้งสิ้น 12 
แห่ง (ดูภาคผนวก ก) แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้มีการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการกงสุลสัญจร การอบรม
กฎหมายและสุขภาพจิต การจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างคนไทยตามเมืองต่างๆ และการส่งเสริมการ
จัดงานพิธีในวันส าคัญของไทย/และพุทธศาสนา ตลอดจน การจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) เป็น
ต้น แต่เมื่อค านึงถึงจ านวนคนไทยที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ในขณะที่ สถานเอกอัครราชทู ตฯ มี
อัตราก าลังข้าราชการเพียง 4 คน กอปรกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงค่อนข้างเป็นการยากที่จะ
สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการต่างๆ ให้แก่คนไทยได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เพ่ือให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ในการส่งเสริมและ
รักษาผลประโยชน์ของคนไทย และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องแสวงหาความร่วมมือและเป็น
พันธมิตรกับสมาคมไทยต่างๆ ที่มีศักยภาพ ทั้ งนี้  เพ่ือให้สมาคมเหล่านี้ เป็น เครื่องมือของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยอีกทางหนึ่ง  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันในนอร์เวย์จะมีสมาคมไทยอยู่ถึง 23 สมาคม แต่เกือบทั้งหมดจะ
เน้นการจัดกิจกรรมในเชิงสังคม อาทิ การพบปะสังสรรค์ การจัดงานเทศกาลไทยและงานวันส าคัญ
ต่างๆ ของไทยและพุทธศาสนา ซึ่งแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีและส่งเสริม
ภาพลักษณ์/วัฒนธรรมไทย แต่ก็ยังเป็นกิจกรรมระยะสั้นที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหน้าและไม่
ต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาหลักของชุมชนไทยในนอร์เวย์ คือการที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นสตรีที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติและมีระดับการศึกษาไม่สูงนั ก ท าให้มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมของนอร์เวย์ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดูแลครอบครัว เนื่องจาก
ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างานนอกบ้านท าให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเต็มที่หรือ
บางรายก็ขาดความรู้ที่จะให้ค าแนะน าบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มลูกติดแม่ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในการปรับตัวและรู้สึกเหินห่างจาก
ความเป็นไทยได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นการสูญเสียโอกาสส าหรับรัฐบาลไทยที่จะได้ใช้ศักยภาพของคนไทย/
เยาวชนไทยเหล่านี้ในการท าประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์ในอนาคต 

โดยเหตุนี้ การจะสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการ “ติดอาวุธทางปัญญา” โดยการให้การศึกษากับคนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทย  
ทั้งในกลุ่มลูกติดแม่และกลุ่มลูกครึ่ง เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในนอร์เวย์ได้อย่างราบรื่น 
ขณะเดียวกันก็มีความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองและมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทย ตลอดจน
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
ด าเนินงานด้าน “การทูตสาธารณะ” หรือ “การทูตภาคประชาชน” ที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ ในบรรดาสมาคมไทยทั้งหมด ผู้ศึกษาเห็นว่า ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2552 และเป็น ศกร.กศน. แห่งเดียวใน
นอร์เวย์ขณะนี้ น่าจะสามารถเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งใน
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ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์/ความเข้าใจในระดับ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจบทบาทและลักษณะการด าเนินงานของ ศกร.กศน. 
ในต่างประเทศ โดยศึกษากรณี ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ 

1.2.2  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 
น ามาประกอบการวิเคราะห์หาแนวทางส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯที่จะให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ฯ เป็นกลไกหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์อย่าง
ยั่งยืน  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาการด าเนินงานของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาของศูนย์ 
ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เพ่ือท าความเข้าใจและรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการการ
สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 

1.3.2  ศึกษารูปแบบการจัดการ ศกร.กศน. ในประเทศอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน น ามาเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เพ่ือประกอบการ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.3.3 ศึกษานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ตลอดจน เครื่องมือทางการบริหารและงบประมาณต่างๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศท่ีจะสามารถน ามาใช้เพ่ือตอบสนองเป้าหมายในการสนับสนุนให้ ศกร.กศน. 
เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย
ในนอร์เวย์ได้อย่างยั่งยืน 

1.3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง อาทิ บุคลากรของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบงานด้าน กศน. และบุคลากรของ 
ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  

1.3.5  จัดท าแบบสอบถามบุคลากรของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ และนักเรียนของศูนย์ฯ 
 

1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนหรือรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม

ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย โดยร่วมมือกับ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

ในการศึกษาเรื่อง การด าเนินการให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในต่างประเทศ (ศูนย์ กศน.) 
เป็นกลไกในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ จะใช้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม หรือ 
SWOT Analysis คิ ดค้น โดยนาย  อัล เบิ ร์ต  ฮัมฟรี  (Albert Humphrey) แห่ งมห าวิท ยาลั ย
สแตนฟอร์ด เป็นกรอบในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  

1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  

2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหา 

3) O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร (โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรง ที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน)  

4) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได ้

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศ และการส่งเสริมระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน นั้น ถือเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับความความส าคัญจากทุกรัฐบาลของไทยมา
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏหลักฐานล่าสุดในเอกสารราชการของรัฐบาล และงานศึกษาทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ประมวลได้ ดังนี้  

2.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
“มาตรา 82 รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และ

พึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้ง ตามพันธกรณีที่ได้กระท าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน ต้องให้ความ
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับการระบุถึงอีกครั้ง  
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ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 “มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทย
เคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”  

2.2.2  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
1)  คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  

“ข้อ 7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล 
และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย” 

“ข้อ 7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานใน
ต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาท และความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความ
เป็นไทย” และ  

2)  คณะรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
“ข้อ 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า 

นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการ เมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทาง ตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น” 

“ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ” 

2.2.3  แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553–2556  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 3.1 “พัฒนาบริการด้านกงสุล ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง

และดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศตามสิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยหนึ่งในกิจกรรมหลัก ได้แก่ การให้เงินสนับสนุน/เข้าร่วม
กิจกรรมของคนไทยในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมให้มีการรวมตัวของชุมชนไทย (กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การ
จัดท าหนังสือเดินทาง การให้บริการงานทะเบียนราษฎร การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และ
การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ เป็นต้น)” 
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2.2.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558–2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่

ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7.2 “พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะ

การกงสุล พิธีการทูต และกฎหมายระหว่างประเทศ”  
2.2.5  แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคยุโรป ปี 2556–2560 ของกระทรวงการต่างประเทศ  

นอร์เวย์ ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ 2 (Tier II–กลุ่มนอร์ดิก EFTA ยุโรป
ตะวันตก และยุโรปใต้) โดยการสร้างให้เกิดชุมชนไทยที่เข้มแข็งได้รับการระบุไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ส าหรับประเทศในกลุ่มนี้ คือ  

กลยุทธ์ที่ 23.3.3 ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ประชาชน/ภาพลักษณ์ของไทย 
1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนและระหว่างภาคประชาสังคม 

รวมทั้ง ผลักดันให้ยุโรปลดอุปสรรคการเข้าเมืองและการท างานส าหรับคนไทย โดยเฉพาะแรงงานที่มี
ฝีมือช่าง และภาคบริการ (โรงแรม สปา และร้านอาหาร) 

2) การส่งเสริมกระแสนิยมไทยและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและให้ชุมชนไทยมี
บทบาทมากขึ้นผ่านการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรม การทูตสาธารณะ1 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย
และกลุ่ม Friends of Thailand และการใช้ประโยชน์จากชาวยุโรปในไทย 

2.2.6  เอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ  
1)  ส าเนาบันทึกที่ ศธ 0201.121/260 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 สรุปรายงานการ

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559–2561 จัดโดยศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ภายในปี 2561 ศกพ. จะเป็นผู้น าใน
การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่
กลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน” (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ คนไทยใน
ต่างประเทศ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และผู้สูงอายุ) โดยมีเป้าหมายให้คนไทยในต่างประเทศได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการผนึกก าลัง
ความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและมีการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารองค์กรและจัดการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

2)  คู่มือการจัดตั้งและด าเนินการศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ จัดพิมพ์โดย 
ศกพ. โดยเป็นการระบุนิยามของศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                                 
1 “การทูตสาธารณะเป็นเรื่องของการสร้างความสมัพันธ์ อันได้แก่ การเข้าใจความต้องการของประเทศอื่น การรู้จัก
วัฒนธรรมและประชาชนของประเทศต่างๆ การสื่อสารความคดิเห็นของตนเอง การแก้ไขความเข้าใจผดิ และการ
แสวงหาสิ่งท่ีเป็นจุดร่วมของสองประเทศ” (คัดลอกจากบางส่วนของรายงานส่วนบุคคล เรื่อง การด าเนนิงานการทูต
สาธารณะเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธไ์ทย–กาตาร”์ ของนางอุรษา  มงคลนาวิน หลักสูตรนัก
บริหารการทูต รุ่นที่ 6) 
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(ศกร.กศน.) ในต่างประเทศ หลักเกณฑ์การขอจัดตั้ง ศกร.กศน. การจัดหลักสูตร/กิจกรรมต่างๆ และ
การรายงานประเมินผล  

3)  เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องส าหรับคนไทยในต่างประเทศ 
จัดพิมพ์โดย ศกพ. เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของ ศกร.กศน. 
ตลอดจน การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และรูปแบบการสนับสนุนของส่วนกลาง 
(ศกพ.) ต่อ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ  

4)  คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับคนไทยในต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) จัดพิมพ์
โดย ศกพ. เพ่ือเป็นคู่มือในการประเมินและวัดผลการเรียนการสอนของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ
ส าหรับหลักสูตรพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (วิชาชีพ)  

ทั้งนี้ จากการส ารวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ข้อ 2.2.1–2.2.6 ข้างต้น จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า การส่งเสริมให้เกิดชุมชนไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็งและการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบแก่คนไทยในต่างประเทศ นั้น เป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยในทุกยุคสมัยต่างก็ให้ความส าคัญ โดย
ได้รับการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ตลอดจน แผนงานของทั้งกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็โดยเหตุผลที่ว่า 
คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี ค่าส าหรับประเทศไทยและเป็น
องค์ประกอบส าคัญของงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล โดยการมีชุมชนไทยที่เข้มแข็งนั้น จะช่วย
เสริมการท างานของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถ
ส่งเสริมให้กลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี มีความรู้ความสามารถ ทั้ง
ด้านวิชาการและภาษา (ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย) ให้มีความรักและผูกพันกับประเทศไทยได้ ก็จะ
ท าให้รัฐบาลไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนไทยเหล่านี้ ในการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์/
ความร่วมมือในมิติต่างๆ กับต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

2.2.7  งานศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
จากการสืบค้นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ของ

กระทรวงการต่างประเทศรุ่นที่ผ่านๆ มา พบว่ามีรายงานการศึกษาส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนอร์เวย์ 1 รายการ ได้แก่  

รายงานของนางสาวพรรณนภา  จันทรารมย์ (นบท. รุ่นที่ 4) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
“การเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษานอร์เวย์เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และการขยายความ สัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชน” โดยเป็นการศึกษาสภาพการรวมตัวของ
สมาคมไทยในนอร์เวย์ รวม 4 สมาคม คือ สมาคมชาวพุทธไทย สมาคมไทย–ทรุมเซอร์ สมาคมภาษา
และวัฒนธรรมไทย และสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการรวมตัวกัน
ของชุมชนไทยในนอร์เวย์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินการส าหรับกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์ ในช่วง
ปี 2556–2558 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด  
รายงานฉบับนี้ จะเป็นการน าข้อมูลซึ่งได้รับจากวิธีการด าเนินการศึกษาในบทที่ 1 ซึ่งได้แก่ 

การส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคล และแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ถึงข้อเด่น ข้อด้อย 
โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
กับเครื่องมือทางด้านบริหาร และงบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงออสโล มีอยู่ ตลอดจน ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของ ศกร.กศน. ในบางประเทศ เพื่อน ามา
จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการด าเนินโครงการ/แผนงาน
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างชุมชนไทยในนอร์เวย์ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาเรื่อง การด าเนินการให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในต่างประเทศ (ศูนย์ กศน.) 
เป็นกลไกในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

1)  การส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในบทที่ 2 ร่วมกับ การสืบค้นเอกสาร/
ตัวเลขสถิติเพ่ิมเติมจากกรมการกงสุล ส านักนโยบายและแผนของกระทรวงการต่างประเทศ และ 
ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  

2)  การสัมภาษณ์บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บุคลากรกระทรวงการต่างประ เทศ 
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษานอกระบบ และบุคลากรของ 
ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  

3)  จัดท าแบบสอบถามบุคลากรและนักเรียนของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  
1)  เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทและลักษณะการด าเนินงานของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ 

โดยศึกษากรณีศูนย์ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ นอร์เวย์ และ 
2)  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ น ามา

ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี SWOT เพ่ือแสวงหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมส าหรับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ฯ เป็นกลไกหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยใน
นอร์เวย์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

ส าหรับสาระในบทนี้ จะให้ความส าคัญกับเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารจัดการ ศกร.กศน. ในต่างประเทศในภาพรวม 2) สถานะการ
ด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในปัจจุบัน 3) เครื่องมือด้านการบริหารและงบประมาณ
ของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปัจจุบัน ที่อาจสามารถน ามาใช้เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ และ 4) ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
สนับสนุน/ความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อกิจกรรมของ 
ศกร.กศน. ในอนาคต โดยในช่วงท้ายผู้ศึกษาจะได้ท าการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาใน 4 
ประเด็นข้างต้น มาวิเคราะห์ในรูปแบบของ SWOT Analysis เพ่ือแยกแยะให้เห็นถึง ข้อเด่น ข้อด้อย 
โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในปัจจุบัน ก่อนที่จะจัดท า
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เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในบทที่ 4 
ต่อไป  
 
3.1  บทบาทและหน้าที่และการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และการบริหารจัดการ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ในภาพรวม 
3.1.1  ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (กศน.) ในต่างประเทศ  

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้แก่คนไทยในต่างประเทศได้ถูกริเริ่มขึ้นเป็น
ครั้งแรกโดยพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ซึ่งได้
เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาและจัดสร้างวัดไทยขึ้นที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา (ก่อตั้งปี 
2515) โดยในปี 2529 ท่านได้ขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ไปช่วย
จัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทยซึ่งเป็นลูกติดแม่และลูกครึ่ง ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรม
และประเพณีไทย พร้อมกับขออนุมัติจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) เปิดเป็นหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภท
บุคคลภายนอกขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดไทยลอสแองเจลิส  

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็ได้มีการพัฒนาแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับคนไทยในต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี 2526 โดยมอบหมายให้กรมวิชาการและกรมสามัญ
ศึกษา (ปัจจุบันควบรวมกันเป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ.) และ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย) ร่วมกันด าเนินงาน “สอบเทียบ” ความรู้บุคคลภายนอก โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้น
รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เรียกชื่อย่อว่า “ศบน.” 
ท าหน้าที่จัดการกระบวนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 
โดยมีหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2530 เป็นพ้ืนฐาน และปรับวิธีเรียนเป็น 3 วิธี คือ เรียน
แบบชั้นเรียน เรียนทางไกล และเรียนด้วยตนเอง ต่อมาในปี 2536 ศบน. ได้รับการยกฐานะพร้อมทั้ง
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน หรือ “สมน.” เพ่ือให้สอด
รับกับบทบาทหน้าที่ที่ เพ่ิมขึ้นในด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือวัดผลการเรียนของนักศึกษานอกโรงเรียน  

ต่อมาในปี  2543 เมื่ อ  สมน .ได้ รับมอบหมายตามน โยบายเร่ งด่ วนของ
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษานอกโรงเรียนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพและปัญหาพิเศษ 
ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง และคนไทยในต่างประเทศ ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อ สมน. ใหม่ เป็น ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ หรือ “ศกพ.” และภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้ง เมื่อปี 2551 
เป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” หรือ “ศกพ.” โดย
อยู่ ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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3.1.1.1 บทบาทหน้าที่ของ ศกพ.ประกอบด้วย 
1) จัดท าแผนแม่บทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีวิธีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส คนไทย
ในต่างประเทศ2 และกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น 

2) จัดส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

3) จัดท ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
5) พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
7) จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน 
8) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  

                                                 
2 คนไทยในต่างประเทศ ตามความหมายของ ศกพ. ได้แก่ เยาวชนไทย (มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย) แรงงานไทย 
คนไทยที่ไปตั้งถ่ินฐานในต่างประเทศ คนไทยที่ไปเรียนศาสนา และกลุ่มคนไทยอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลัง 
 

3.1.1.2 ขณ ะนี้  ศู นย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษ าตาม อัธยาศั ย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ก าหนด ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2559–2561 โดยได้
ปรับปรุงวิสัยทัศน์และก าหนด กลยุทธ์ เพ่ือการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ จะเป็นผู้น าในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

2) พันธกิจ 
(1)  จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(4)  พัฒนาหลักสูตร/สื่อ กระบวนการเรียนรู้  และการวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(5)  ก ากับ ดูแล นิเทศและประเมินผลตามภารกิจกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
(6)  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3) เป้าประสงค์ (เป้าหมาย)  
(1)  คนไทยในต่างประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(2)  กลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ

โอกาสทางการศกึษา เพ่ือพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต 
(3)  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(4)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(5)  แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเพ่ือสนองต่อความต้องการการ

เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(6)  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 

เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน  
(7)  มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารองค์กรและจัดการ

เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4) กลยุทธ์ 

(1)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายวิธีและรวดเร็ว 
(2)  ขยายการให้บริการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามที่สถานศึกษาก าหนด 
(3)  ผนึกก าลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดและ

สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(4)  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
(5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 

รวมทั้งมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.1.2 การจัดตั้งและการด าเนินงานของศูนย์ กศน. ในต่างประเทศ ในปัจจุบัน  

ศูนย์การเรียน กศน. ในต่างประเทศ ในปัจจุบัน มีชื่อเต็มว่า “ศูนย์การเรียน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ชื่อย่อ “ ศกร.กศน.” โดยท าหน้าที่เป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ ตามที่ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามความประสงค์และความ
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พร้อมของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลในต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการของ ศกพ. ทั้งนี้ การเสนอจัดตั้ง ศกร.กศน. จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่  ศกร.กศน. ตั้งอยู่ด้วย ก่อนที่จะ
ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศกพ.)  

การจัดตั้ง ศกร.กศน. ในต่างประเทศนั้น มีประเด็นที่ต้องค านึงถึง อาทิ ต้องมีกลุ่ม
คนไทยที่ต้องการรับการศึกษาตามระบบการศึกษาของไทย หรือต้องการเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย 
หรือทักษะอ่ืนที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในต่างแดน ต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร
อาสาสมัคร และงบประมาณ ต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
และต้องสามารถด ารงการติดต่อกับส่วนกลาง (ศกพ.) ได้อย่างต่อเนื่องและคล่องตัว เป็นต้น  

ทั้งนี้ เมื่อมีองค์ประกอบในการจัดตั้ง ศกร.กศน. ครบถ้วนแล้ว องค์กรหรือบุคคลที่
สนใจจะตั้ง ศกร.กศน. จะต้องด าเนินการขอจัดตั้งต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศกพ.) โดยมีขั้นตอน
โดยสังเขป ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ผู้เสนอขอหรือผู้ก่อการ ต้องท าเรื่องเสนอขอจัดตั้ง ศกร.กศน. ไปยัง ศกพ. 
โดยมีเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือขอจัดตั้ง ศกร.กศน. หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของสถานที่ที่จะใช้จัดการเรียนการสอน หนังสือให้ความเห็นชอบจากสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ่ แบบฟอร์มโครงการจัดตั้ง ศกร.กศน. ภาพถ่ายสถานที่และแผนที่ตั้งศูนย์ เป็นต้น  

ขั้นที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศกพ. จะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร จากนั้น 
จะจัดท าประกาศจัดตั้ง ศกร.กศน. ตามชื่อท่ีเสนอ พร้อมทั้งออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า ศกร.กศน. ต่อไป  

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ ศกร.กศน. ในปัจจุบัน มี 2 ประเภท ดังนี้  
1)  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับ

คนไทยในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “หลักสูตรพ้ืนฐาน” ซึ่งเป็นหลักสูตรตามระบบการศึกษาของไทย 
ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรการศึกษาที่มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยในประเทศ 

2)  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็น ”หลักสูตรระยะสั้น” มีระยะเวลาการเรียน
การสอนไม่เกิน 100 ชั่วโมง/หลักสูตร และบางหลักสูตรยังสามารถน าไปเทียบโอนกับวิชาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย (ต้องมีชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง/หลักสูตร เป็นอย่างน้อย) ตัวอย่างหลักสูตร
ประเภทนี้ เช่น การแกะสลักผัก/ผลไม้ นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ/ภาษา
ท้องถิ่น เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น โดย ศกร.กศน. แต่ละแห่ง สามารถออกแบบและก าหนด
หลักสูตรต่อเนื่องของตนเองได้ตามความต้องการของผู้เรียนและความเหมาะสม แต่จะต้องส่งโครงร่าง
หลักสูตรที่จะเปิดสอนมายัง ศกพ. ก่อน เพ่ือขออนุมัติจัดการเรียนการสอน ก่อนเดือนกันยายนของ
ทุกปี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้ (เมื่อ ศกพ. 
อนุมัติหลักสูตรแล้ว สามารถเปิดสอนได้ต่อเนื่องทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
หลักสูตร จึงจะท าการขออนุมัติอีกครั้ง) ทั้งนี้ หลักการส าคัญของการออกแบบหลักสูตรต่อเนื่อง คือ
จะต้องเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาหรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิชาอ่ืนๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับของประเทศที่ ศกร.กศน. นั้นตั้งอยู่  
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อนึ่ง ศกร.กศน. แต่ละแห่งสามารถเลือกได้ว่า จะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
พ้ืนฐานหรือหลักสูตรต่อเนื่อง หรือทั้งสองหลักสูตรควบคู่กันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ ศกร.กศน. 
นั้นๆ เป็นส าคัญ ดังตัวอย่างของ ศกร.กศน. กรุงไคโร ซึ่งปัจจุบันจัดการเรียนการเสนอเฉพาะหลักสูตร
พ้ืนฐานเท่านั้น หรือ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ที่เดิมจัดการเรียนการเสนอเฉพาะหลักสูตรต่อเนื่อง 
ในช่วงระหว่างปี 2552–2556 และเพ่ิงเปิดสอนหลักสูตรพื้นฐาน เป็นปีแรกเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา  

3.1.3  การบริหารจัดการการเรียนการสอน กศน. ในต่างประเทศ 
ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศกพ. (ส่วนกลาง) ศกร.กศน.  

(ส่วนต่างประเทศ) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามผังแบ่งงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ 
ของผู้เรียน 

ครู /วิทยากร3 

   
อนุมัติหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ /แนะแนว ผู้เรียน 

   
ส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน4 
ท าแผนงานและจัดการเรียนรู้5 ผู้เกี่ยวข้อง6 

   
ออกวุฒิบัตร วัดประเมินผล  

   
ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการจัดการเรียนรู้  

 
ภาพที่ 2  ผังการบริหารจัดการ กศน. ในต่างประเทศ 

 
                                                 
3 มีหน้าที่ส ารวจ วเิคราะห์ความต้องการของผู้เรียน  จัดท าแผนการเรยีนรู้  จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู ้
4 ได้แก่  การสนับสนุนเงินงบประมาณ  การสนบัสนุนสื่อ-อุปกรณ์การสอน และการให้ค าแนะน าปรึกษา 
5 เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละปศีูนย์ฯ จะจัดการเรยีนการสอนอะไรบ้าง กลุ่มผูเ้รียนและหลักสูตรละกี่คน ใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ โดยจะต้องส่งแผนงานให้ ศกพ.ภายในเดือนกันยายนของทุกปีงบประมาณ 
6 หมายถึง ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว คนในชุมชน ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรยีน และบุคคล/องค์กรที่ให้การสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

การบริหารจัดการ กศน. ในต่างประเทศ 

ศกพ.  ศกร.กศน. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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3.1.4  รูปแบบการบริหารจัดการ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ 
รูปแบบการบริหารงานของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 51 แห่งทั่วโลก 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะของการจัดตั้ง กล่าวคือ 
1) แบบจิตอาสา (นิยามโดยผู้เขียน) 

เป็นรูปแบบการบริหารงานของ ศกร.กศน. ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 โดย 
ศกร.กศน. ลักษณะนี้ จะเป็นการจัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนไทยหรือองค์กรเอกชน อาทิ วัดไทย หรือมูลนิธิ
การกุศลในพ้ืนที่ที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผู้ที่
จัดตั้งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่  ค่าเดินทาง 
ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าบริหารจัดการศูนย์ ฯลฯ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะให้การ
สนับสนุนในด้านวิชาการและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร เช่น ต าราเรียน อุปกรณ์สื่อการเรียน 
การสอน รวมถึง ให้งบประมาณสนับสนุนแบบจ ากัด ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัวในอัตราราชการ (30 
บาท/นักศึกษา/1 ชั่วโมงเรียน)  

2) แบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (นิยามโดยผู้เขียน) 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการจัดตั้ง ศกร.กศน. เพ่ือให้การศึกษาแก่นักศึกษาและคนไทยในประเทศเป้าหมาย ซึ่งได้แก่
ประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก หรือมีประเด็นด้านความมั่นคง เช่น ประเทศในกลุ่มโลก
อาหรับ ซึ่งมีเยาวชนไทยมุสลิมไปศึกษาอยู่เป็นจ านวนมากและบางส่วนเดินทางไปจาก 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งการจัดตั้ง ศกร.กศน. ในลักษณะนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยดึงให้
เยาวชนไทยมุสลิมเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เกิด
ความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา  

ปัจจุบันมี ศกร.กศน. ที่ด าเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ 
อยู่ 3 แห่ง คือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (จัดตั้งปี 2547)7 เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
(จัดตั้งปี 2550) และกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (จัดตั้งปี 2551)  

กรณี ศกร.กศน. กรุงไคโร ประเทศอียิปต์8 จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2538 
ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็น
ผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่ การคัดเลือก/จัดจ้างครู การรับสมัครนักเรียนและการประชาสัมพันธ์ 
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นค่าเช่า
สถานที่ เดือนละ 3,450 ปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 15,000 บาท) และค่าตอบแทนครูผู้สอน (ประมาณ 
320 บาท/นักเรียน 1 คน/ภาคการศึกษา)  

ปัจจุบัน ศกร.กศน. กรุงไคโร มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในทุกระดับชั้นประมาณ 
100 คน มีครูผู้สอน 3 คน (ต้องจบระดับปริญญาตรีจากประเทศไทย) โดยเปิดสอนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ 

                                                 
7 ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานผูดู้แลนักเรียนในญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแลและบรหิารจัดการ
ศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี 2554 
8ชวดล  นิปธานนนท,์ ที่ปรึกษาประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, สมัภาษณ์. 
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ปีละ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม และภาคปลาย ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน–มีนาคม (ยกเว้นเดือนมกราคม เนื่องจากเป็นช่วงสอบของมหาวิทยาลัยในอียิปต์) ทั้งนี้  
ที่ผ่านมานอกจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรม
เสริมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนของศูนย์ฯ กับข้าราชการของสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและ
ศาสนาอิสลามในมิติต่างๆ ให้แก่เยาวชนไทยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  
 
3.2  สถานะการด าเนินการปัจจุบันของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 

3.2.1 ประวัติความเป็นมาและข้อสนเทศเกี่ยวกับ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์9  
3.2.1.1 ประวัติความเป็นมา  

 ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2552 โดยครูสองภาษา10 คนไทย จ านวน 10 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตเอิสท์โฟลด์ น าโดย
อาจารย์ทัศนา  จันทรศร และอาจารย์ชนกกมล  โพธิศรี ซึ่งได้มีโอกาสท าการสอนให้กับเยาวชนไทย
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกติดแม่ที่เพ่ิงย้ายติดตามมารดาคนไทยมาตั้งรกรากในนอร์เวย์ แต่โดยที่กลุ่มเยาวชนไทย
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กจากต่างจังหวัด จึงมีพ้ืนฐานความรู้เดิมในวิชาสามัญจากประเทศไทยที่
ค่อนข้างจ ากัดและไม่แน่นเพียงพอที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนของนอร์เวย์ กอปรกับตัวมารดาของเด็กเอง 
ก็มีการศึกษาไม่สูงนัก อีกทั้งยังต้องท างานประจ าวัน จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยให้ค าแนะน าหรือ
กวดขันติดตามการศึกษาของบุตรได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ เมื่อเยาวชนไทยเหล่านี้ต้องมาศึกษาต่อใน
โรงเรียนท้องถิ่นของนอร์เวย์ จึงประสบกับปัญหาในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและสังคมของ
นอร์เวย์ค่อนข้างมากในระยะแรก ซึ่งหากปล่อยไว้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เยาวชนไทยเหล่านี้ จะค่อยๆ 
ห่างเหินจากความเป็นไทยออกไปเรื่อยๆ จนถูกกลืนเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมนอร์เวย์ในที่สุด และ
ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในนอร์เวย์
เหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย  

โดยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในระยะแรก กลุ่มครูสองภาษาดังกล่าว จึงได้
ร่วมกันทดลองจัดท า “โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยให้กับกลุ่มเยาวชนไทยทั้งที่เป็นกลุ่มลูกติดแม่และกลุ่มลูกครึ่ง เป็นเวลา 6 เดือน 
(มกราคม–มิถุนายน 2552) โดยได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป 

                                                 
9 เขตเอิสท์โฟลด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงออสโล ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยเมืองหลัก ได้แก่ Moss , 
Rygge, Halden, Sarpsborg และ Fredrikstad 
10 ระบบครสูองภาษา เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลนอร์เวย์จดัให้แก่เด็กต่างชาติที่เพิ่งย้ายเข้ามาตั้งถ่ินฐานในนอร์เวย์ และ
ไม่พูดภาษานอร์เวยเ์ป็นภาษาแม่ โดยรัฐบาลจะจัดหาครูตา่งชาติที่มคีวามรู้ทั้งภาษาแม่ของเด็กและภาษานอร์เวย์
เป็นอย่างดี มาท าการสอนพิเศษให้นอกเวลาเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนตามปกติในโรงเรียนท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้เด็ก
ต่างชาติเหลา่นี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาและสังคมของนอร์เวย์ ตลอดจน พัฒนาทักษะภาษานอรเ์วย์
ได้อย่างราบรื่น 
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และอาจารย์สาลี่  ศิลปสธรรม11  (ผู้พัฒนาต าราเทคนิคการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ) ซึ่งปรากฏ
ว่าโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี และเป็นการจุดประกายให้กลุ่มครูสองภาษาไทยคนไทย
ในเขตเอิสท์โฟลด์ เกิดความคิดริเริ่มที่จะจัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบของ ศกร.กศน. ขึ้นอย่าง
จริงจัง จึงได้ขอเสนออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยมีอาจารย์ทัศนา  จันทรศร ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ  

3.2.1.2 ข้อสนเทศ 
ปัจจุบัน ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ มีการบริหารงานในรูปแบบจิตอาสา 

กล่าวคือเป็นศูนย์ฯ ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทจ ากัด เฉพาะการสนับสนุนในเชิง
วิชาการและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร เช่น ต าราเรียน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 
รวมถึงให้เงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียนในอัตราราชการ (30 บาท/นักเรียน/1 ชั่วโมง)  

สถิติครูอาสาสมัครของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ณ เดือนมกราคม 
2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 51 คน แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยั งคงท าการสอนอยู่ในปัจจุบัน 
จ านวน 33 คน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอลาพัก จ านวน 18 คน (เช่น ลาคลอด ลาเลี้ยงดูบุตร หรือ
ประกอบอาชีพประจ า ฯลฯ) โดยครูอาสาส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 8 จบการศึกษา ระดับปริญญาโท และร้อยละ 2 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ดูภาคผนวก ข)  

หลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอน (ดูภาคผนวก ค.) ประกอบด้วย 
1)  หลักสูตรต่อเนื่อง–มีทั้งหมด 12 หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ภาษาไทย

ระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น ปีที่ 1–6/ภาษาไทยส าหรับคนนอร์เวย์/ภาษาอังกฤษเบื้องต้น/นาฏศิลป์ไทย/
ทฤษฏีการขับรถยนต์/ภาษานอร์เวย์เบื้องต้นส าหรับคนไทย  

2)  หลักสูตรพ้ืนฐาน–มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นอกจากหลักสูตรในชั้นเรียนข้างต้นแล้ว ทาง ศกร.กศน. ยังมีการจัด
กิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์ฯ และครอบครัว ได้มีโอกาสซึมซับ
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย อย่าง
สม่ าเสมอด้วย ตัวอย่างเช่น การจัดพิธีไหว้ครูประจ าปี การจัดงานสงกรานต์ การน านักเรียนและครู
ร่วมจัดการแสดงในงานเทศกาลไทยกรุงออสโล การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดไทยในโอกาส
ต่างๆ และการน าเยาวชนไทยเดินทางเยือนประเทศไทยตามโครงการเยาวชนไทยคืนถ่ิน เป็นต้น  

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร นักเรียน และ
ชุมชนไทยในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในนอร์เวย์อยู่เป็นระยะๆ ทั้ง

                                                 
11 myfirstbrain, ชีวประวัติอาจารย ์สาลี่  ศิลปสธรรม [ออนไลน์], 2550, แหล่งที่มา: 
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=5839 
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ที่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
นอร์เวย์ การอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสิทธิพลเมืองของไทย และกิจกรรม “พาตัว–ใจกลับบ้าน” 
(ฝึกพัฒนาสุขภาพจิต) เป็นต้น โดยมีที่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก  

ส าหรับนักเรียนของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ล่าสุดในปีการศึกษา 
2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ที่มีจ านวนเพียง 32 คน โดยใน
จ านวนนี้ แบ่งเป็น นักเรียนในหลักสูตรต่อเนื่อง จ านวน 91 คน และหลักสูตรพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน  

3.2.2  ปัญหา อุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ ศกร.กศน. และแบบสอบถาม

บุคลากร/นักเรียน ของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ พอที่จะประมวลปัญหาและอุปสรรคอันเป็น
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในปัจจุบัน ได้ดังนี้  

1)  การเดินทาง/การคมนาคม–จากผลของการตอบแบบสอบถามโดยบุคลากร/
นักเรียนของศูนย์ฯ จ านวน 64 คน เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ 
ศกร.กศน. พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 34 คน หรือร้อยละ 50 ที่เห็นว่า การเดินทางเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ซึ่งก็สอดคล้องข้อมูลที่ได้รั บจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ทั้งนี้ เนื่องจาก 1) สถานที่เรียนของศูนย์ฯ ใน
ปัจจุบัน มิได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวง (กรุงออสโล)12 ท าให้กลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงออสโล 
ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยสะดวก 2) ชุมชนไทยในเขตเอิสท์โฟลด์ จะอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวชาวนอร์เวย์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมักตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกันมิได้
อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันแบบสังคมเมือง การเดินทางจึงต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะเป็นหลัก 
กอปรกับในช่วงฤดูหนาวของนอร์เวย์ ถนนหนทางต่างๆ มักจะมีหิมะปกคลุมอยู่โดยทั่วไป และเป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางของทั้งครูอาสาสมัครและนักเรียนค่อนข้างมาก  

2)  การสนับสนุนของครอบครัว–เป็นอีกข้อจ ากัดที่ส าคัญ โดยเฉพาะในกรณีของ
หญิงไทยและบุตรที่เพ่ิงย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ ยังไม่สามารถขับขี่รถยนต์เองได้ในระยะแรก ท าให้ต้อง
พ่ึงพาอาศัยสามีชาวนอร์เวย์เป็นผู้พาไปเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ การที่ศูนย์ฯ มักจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมต่างๆ ในวันเสาร์หรืออาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์ที่ถือว่า
สุดสัปดาห์ เป็นวันของครอบครัว (family day) ดังนั้น หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจาก
สามีและครอบครัวของสามีแล้ว ก็เป็นการยากที่หญิงไทยและบุตรจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลส์ ได้มีความพยายามที่
จะแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าวในหลายวิธี อาทิเช่น การจัดบุคลากรไปพูดคุยกับสามีของหญิงไทยเพ่ือโน้มน้าว
และอธิบายถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ครอบครัวจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ หรือ
การเชิญชวนให้สามีชาวนอร์เวย์เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาไทยส าหรับ

                                                 
12 ปัจจุบัน ศกร.กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ มีศูนย์การเรียนกระจายอยู่ใน 4 เมือง คือ Moss, Halden, Sarpborg และ 
Federikstad เพื่อความสะดวกในการเดินทางของครูอาสาและนักเรยีน 
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ชาวต่างชาติ ตลอดจน การปรับเวลาเรียนในบางหลักสูตรให้สอดรับกับเวลาว่างของครูและผู้เรียน 
เช่น เรียนในช่วงเย็นของวันในสัปดาห์ เป็นต้น  

3)  ครูอาสาสมัคร–แม้ว่าปัจจุบันศูนย์ฯ จะมีครูอาสาสมัครอยู่ถึง 51 คน แต่โดยที่
เป็นงานจิตอาสาและไม่มีค่าตอบแทน ท าให้จ านวนของครูอาสาสมัครมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังประสบปัญหาในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเวลาเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นครูสอนวิชาชีพต่างๆ 
ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถขยายหรือจัดหลักสูตรต่อเนื่องให้มีความหลากหลายได้มากกว่าที่มี
อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความต้องการจากผู้เรียนก็ตาม ตัวอย่างเช่น วิชาดนตรีไทย โดยศูนย์ฯ มี  
วงเครื่องดนตรีไทยซึ่งส่งมอบโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2555 แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถเปิด
หลักสูตรดนตรีไทยได้ เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญ อีกท้ัง ยังมีปัญหาเครื่องดนตรีบางชิ้นเสื่อมสภาพด้วย  

4)  งบประมาณ–ปัจจุบันงบประมาณของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ มาจาก 4 
แหล่ง ได้แก่ 1) เงินสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 30 บาท/นักเรียน/1 ชั่วโมงเรียน 2) 
ค่าสมาชิกรายปี 300 โครนนอร์เวย์/คน 3) เงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และ 
4) เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมือง Moss ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ตามใบทะเบียน 

อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแล้ว งบประมาณที่ทาง ศกร.กศน. ได้รับอยู่ในแต่ละปี 
ยังถือว่าไม่มากและไม่เพียงพอต่อการขยายการด าเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินสนับสนุน
ที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และเทศบาลเมือง Moss นั้น มีจ านวนที่ไม่แน่นอนและมีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี โดยในกรณีของสถานเอกอัครราชทูตฯ เงินที่สนับสนุนจะแปรผันตามงบประมาณใน
ภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องน ามากระจายจัดสรรให้กับสมาคมไทย
อ่ืนอีก 23 แห่งด้วย ขณะที่เทศบาลเมือง Moss เอง ในปีที่ผ่ามา ก็ได้เปลี่ยนนโยบายการให้เงิน
สนับสนุนแก่สมาคมของชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมถึง ศกร.กศน.) จากเดิมที่เคยจัดสรรให้ ศกร.กศน. 
จ านวน 30,000 โครนนอร์เวย์ (ประมาณ 200,000 บาท) เป็นประจ าทุกปี มาเป็นการจัดสรรให้ตาม
ข้อเสนอโครงการ (project–based) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนสมาคม
ชาวต่างชาติที่มีเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่งบประมาณของเทศบาลกลับมิได้เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่พอดีกัน จึงท า
ให้ทางเทศบาลจ าเป็นต้องก าหนดวิธีจัดสรรเงินสนับสนุนใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไป
อย่างเท่าเทียม  

 
3.3 เครื่องมือด้านการบริหารและงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ และสถาน

เอกอัครราชทูตฯ ในปัจจุบัน ที่อาจใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  
3.3.1  กระทรวงการต่างประเทศ  

ดังที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 2 แล้วว่า การส่งเสริมให้เกิดชุมชนไทยในต่างประเทศที่
เข้มแข็งนั้น ถือเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยในทุกยุคสมัยต่างก็ให้ความส าคัญ และระบุไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายรัฐบาล ตลอดจน แผนงานของทั้งกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่รัฐบาล ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นต้นมา 
กระทรวงการต่างประเทศได้มีการริเริ่มจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพ่ือใช้ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนไทยในต่างประเทศ ประกอบด้วย  
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3.3.1.1 งบคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ13 

หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ14 
1)  เพ่ือบริจาคเงินอุดหนุนสมาคม/องค์กรของคนไทย/สมาคมมิตรภาพไทย

กับประเทศนั้นๆ หรือ NGO ในประเทศนั้น  
2)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาคมไทยหรือสมาคมมิตรภาพไทยกับประเทศนั้นๆ หรือ NGO ของประเทศนั้น  
3)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ

อุปกรณ์ให้แก่สมาคมหรือองค์กรของคนไทยในโอกาสต่างๆ และ  
4)  เพ่ือเป็นเงินสนับสนุน/จ้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน

ต่างประเทศ  
 

ตารางท่ี 1  การจัดสรรงบประมาณภายใต้งบคุ้มครองดูแลคนไทยฯ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีงบประมาณ ที่
ผ่านมา ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จ านวนรวม (บาท)  20,000,000 17,580,000 17,580,000 
สนง.ในภูมิภาคเอเชียตอ. 4,400,000 4,043,400 3,950,000 
สนง.ในภูมิภาคเอเชียใต้ 
/ตอ.กลาง/แอฟริกา 

4,400,000 4,116,700 3,560,000 

สนง.ในภูมิภาคยุโรป 5,600,000 4,395,000 5,310,000 
สนง.ในภูมิภาคอเมริกา 5,600,000 4,922,400 4,760,000 

ที่มา: ส านักนโยบายและแผน 
 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ในสัดส่วนที่
สูงที่สุด หรือประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณในหมวดดังกล่าวในแต่ละปี ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
จ านวนประเทศและจ านวนคนไทย/สมาคมไทย ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ  

ตัวอย่างประเภทโครงการที่ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของงบคุ้มครอง
ดูแลคนไทยฯ อาทิเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย (ลอนดอน) โครงการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพของคนไทยในเยอรมนี (เบอร์ลิน) โครงการธรรมสัญจร (ลิสบอน) โครงการอบรม
นักแปลและล่าม (แฟรงก์เฟิร์ต) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ
เยาวชน (นิวยอร์ก) เป็นต้น  

                                                 
13 เดิมชื่อว่า ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ 
14 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลจากส านักนโยบายและแผน [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.mfa.go.th/mofa. 
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3.3.1.2 งบชุมชนไทยเข้มแข็ง15 
หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ 
เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) 

และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหา
การด ารงชีวิต และพัฒนาศักยภาพของคนไทยในต่างประเทศ  

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในหมวดดังกล่าว เป็นจ านวน 21 ล้านบาท (ปี 2556) 18 ล้านบาท (ปี 2557) 
และ 18 ล้านบาท (ปี 2558) ตามล าดับ โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1)  โครงการที่ริเริ่มและด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
(กรมการกงสุล) ซึ่งมีโครงการประจ า อาทิ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและอบรมสุขภาพจิต
แก่คนไทยในต่างประเทศ (วิทยากรจากส านักงานอัยการสูงสุดและกรมสุขภาพจิต) โครงการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทด้านกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ และ  

2)  โครงการที่ด าเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ซึ่ง
ค่อนข้างมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับงบคุ้มครองดูแลคนไทยฯ อาทิ การจัดท าคู่มือคนไทยในต่างประเทศ 
การจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายส าหรับช่วยเหลือคนไทย การจัดหน่วยแพทย์จากประเทศไทยไปให้
ค าปรึกษาและรักษาโรคแก่แรงงานไทย การจัดจ้างอาสาสมัครเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยตก
ทุกข์ได้ยาก และการจัดแข่งขันกีฬา/จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่แรงงานไทย เป็นต้น  

3.3.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 
3.3.2.1 ด้านงบประมาณ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในนอร์เวย์ ภายใต้งบคุ้มครองดูแลคนไทยฯ  

 
ตารางท่ี 2  ภาพรวมงบโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับ

จัดสรรจากกระทรวงการต่างประเทศ   
 

ปีงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
2555 500,000 
2556 450,000 
2557 710,000 
2558 500,000 

 
  

                                                 
15 ข้อมูลจากกรมการกงสลุ 
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ตารางท่ี 3  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนเงิน (โครนนอร์เวย์) 
2555 8,000 (ประมาณ 40,000 บาท) 
2556 8,000 (ประมาณ 40,000 บาท) 
2557 8,000 (ประมาณ 40,000 บาท) 
2558 7,000 (ประมาณ 35,000 บาท) 

 
แม้ว่าในภาพรวมแล้ว ศกร.กศน. จะได้รับเงินสนับสนุนจากสถาน

เอกอัครราชทูตฯ อยู่ในอันดับต้นของบรรดาสมาคมไทยและวัดไทยทั้งหมดในนอร์เวย์ (กลุ่มที่ได้รับ
เงินสนับสนุนระหว่าง 7,000–10,000 โครนนอร์เวย์) แต่โดยที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จ านวนสมาคม
ไทยและวัดไทยในนอร์เวย์ ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 17 แห่งในปี 2555 เป็น 23 แห่ง ในปี 
2557 จึงท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนเงินสนับสนุนที่ เคยให้แก่ 
ศกร.กศน. ฯลง เพ่ือน าไปเกลี่ยให้กับสมาคมและวัดไทยทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในส่วนของ
เงินงบคุ้มครองคนไทยฯ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีจ านวนที่
ไม่แน่นอนในแต่ละปีและมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดลงทุกปีด้วยเช่นกัน เพ่ือให้สอดรับกับจ านวน
โครงการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงฯ ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนทั้งในแง่ของโครงการและวงเงินงบประมาณ 

3.3.2.2 ด้านบริหาร  
นอกจากการใช้เครื่องมือด้านงบประมาณซึ่งถือเป็นการสนับสนุนทางตรง

แก่ ศกร.กศน. ดังกล่าวแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีเครื่องมือทางด้านบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินภารกิจประจ าและภารกิจด้านการต่างประเทศ ซึ่งอาจใช้ เป็นเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ศกร.กศน. ได้เพ่ิมเติมอีก ซึ่งได้แก่  

1) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ 
งานเทศกาลไทย การจัดงานแสดงทางวัฒนธรรม งานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ฯลฯ ซึ่ ง  
สถานเอกอัครราชทูตฯ มักจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี และเป็นเวทีที่สามารถเปิดให้บุคลากรและนักเรียนของ
ศูนย์ฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมหรือการออกบูธ
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ ได้  

2) กลุ่ม Friends of Thailand ซึ่งได้แก่ชาวนอร์เวย์ หรือชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ ในนอร์เวย์ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลส าคัญและมีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงต่างๆ ในสังคมนอร์เวย์ ทั้ง
จากภาคการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ และสื่อสารมวลชน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้จักและชื่นชอบ
ประเทศไทยเป็นพ้ืนฐาน และมีส่วนส าคัญที่ช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริม
ความสัม พันธ์และความร่วมมือในด้านต่ างๆ กับฝ่ ายนอร์ เวย์มาโดยตลอด โดยในการนี้  
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้  ให้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ 
ศกร.กศน. ได้ อาทิ การสนับสนุนรางวัลส าหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ศกร.กศน. หรือการรับ
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นักเรียนของ ศกร.กศน. เข้าฝึกงาน หรือจัดการศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรและนักเรียนของ ศกร.กศน. ในกิจการหรือหน่วยงาน เป็นต้น 

3) เว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งอาจใช้
เพ่ือช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ศกร.กศน. ได้ และในมุมมองของบุคคลภายนอกยังเป็น
การแสดงออกถึงการสนับสนุนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีให้กับ ศกร.กศน. ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับชุมชนไทยในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม/สมัครเรียนกับ ศกร.กศน. ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
3.4   ความต้องการการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อ

กิจกรรมของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในอนาคต 
3.4.1  สรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์บุคคล 

3.4.1.1 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (นายจักร  บุญ–หลง)  
1) มองว่า กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต สามารถ

ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ในการสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศ
ที่เข้มแข็งได้ใน 2 มิติ ดังนี้  

(1) มิติต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในปัจจุบัน (present generation) ได้แก่ การฝึกอบรมเพ่ือให้องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย การให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศแก่คนไทยที่เพ่ิงเดินทางมาใหม่ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและ
เครือข่ายติดต่อระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
เป็นหน่วยงานหลักแต่ก็สามารถอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของ ศกร.กศน. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงมาช่วยสนับสนุนได้ 

การสร้างความเข้มแข็งให้ กับชุมชนไทยรุ่นต่อไป (next 
generation) ซึ่งหมายถึง การปลูกฝังให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ (next generation) ที่อาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศให้มีความรู้จัก มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจน มีความศรัทธาที่จะ
สานต่อภารกิจในการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน ซึ่ง
เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า การท างานของ ศกร.กศน. สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสร้างชุมชนไทยรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ศกร.กศน. เพ่ือให้เยาวชนไทยเหล่านี้ได้มีโอกาส
ซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย และค่อยๆ เข้ามามีส่วนสานต่อ
กิจกรรมของชุมชนไทยต่อจากรุ่นพ่อแม่ในที่สุด นอกจากนี้ คนไทยรุ่นใหม่เหล่านี้ ยังจะสามารถเป็น
กลไกที่ส าคัญส าหรับประเทศไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจในระดับประชาชน และ
ความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย เนื่องจาก
เป็นบุคคลที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ จึงมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

(2) มิติในประเทศไทย โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีเครือข่าย
โรงเรียน กศน. อยู่ทั่วประเทศ และมีนักศึกษา กศน. ในระดับต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งในจ านวน
เหล่านี้เชื่อว่ามีบางส่วนที่อาจก าลังคิดหรือเตรียมการที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น 
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เพ่ือเป็นการช่วยป้องกันมิให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และช่วยลด
ปัญหาตกทุกข์ได้ยากของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ไทยในต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ (ศกพ.) จึงอาจ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยกลุ่มนี้เป็นการล่วงหน้า โดยการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการเฉพาะให้แก่นักศึกษาของ กศน. ในประเทศไทย เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็น
และข้อพึงระวังต่างๆ ในการด ารงชีวิตในต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกับที่กระทรวงการต่างประเทศ 
(กรมกงสุล) ด าเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน (อบรมแรงงานไทยก่อนไปท างานที่ประเทศอิสราเอล
และเกาหลีใต้) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อบรมสตรีและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงขบวนการค้ามนุษย์) อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมควรครอบคลุม (comprehensive) 
ในทุกประเด็นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ทั้งในส่วนของการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างาน การบริหารจัดการ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยอาจให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ร่วมกับ ศกร.กศน. หรือ
สมาคมไทยในประเทศนั้นๆ เป็นแกนหลักในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
อยู่ในพ้ืนที่จึงทราบข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าหน่วยงานในส่วนกลาง โดยในระยะแรกอาจมุ่งเป้าหมาย
การอบรมไปที่ประเทศซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปตั้งถิ่นฐานจ านวน 4–5 ประเทศก่อน และเวียนการ
อบรมไปในจังหวัดต่างๆ โดยอาจพิจารณาเชิญคนไทย หรือบุคลากรของ ศกร.กศน. ที่พ านักอยู่ใน
ประเทศนั้นๆ มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์และตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วย  

2) ส าหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ นั้น เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า 
โดยที่การจัดการศึกษาให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากและต้องการความอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรที่กระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันให้เป็น
วาระแห่งชาติ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศ สามารถใช้เป็นเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบประจ าให้แก่ ศกร.กศน. ใน
ต่างประเทศทุกแห่งได้และในจ านวนที่มากกว่าอัตราในปัจจุบัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องให้ความส าคัญต่อการมอบหมาย/ก าหนดพันธกิจ และการวางหลักสูตรต่างๆ ของ ศกร.กศน. 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในต่างประเทศที่
เข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาว ตลอดจน ควรขยายจ านวน ศกร.กศน. ใน
ต่างประเทศให้เพ่ิมขึ้น โดยอาจจัดส่งบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางไปช่วยจัดตั้งและวางรูปแบบ
การบริหารจัดการให้ในระยะแรกด้วย  ทั้ งนี้  เพ่ือให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สามารถมีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ให้ได้  

3.4.1.2 บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

1) เห็นว่า ปัจจุบัน ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจาก
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่เป็นอย่างดียิ่ง โดยนอกจากจะมี
การประสานงานที่ใกล้ชิดกันแล้ว ศูนย์ฯ หลายแห่งยังได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน
จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ อีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสนง.ฯ เห็นด้วยว่า ศกร.กศน. 
ในต่างประเทศสามารถมีบทบาทช่วยสนับสนุนและเป็นกลไกของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
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ใหญ่ ในการเสริมสร้างชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่
เติบโตในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนนอกระบบของ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน 

2) อย่างไรก็ดี แม้ว่าในระดับพ้ืนที่จะมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
แต่ในระดับหน่วยงานส่วนกลางแล้ว มองว่า ยังคงมีช่องว่างในการประสานงานระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ผ่านมา การส่งเสริมกิจการของ ศกร.กศน. ในประเทศ
ต่างๆ จะค่อนข้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในพ้ืนที่เป็นหลัก 
มากกว่าที่จะเป็นนโยบายโดยตรงจากส่วนกลาง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศกพ.) มีความประสงค์ที่
จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนา
ขีดความสามารถของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าควรติดต่อกับหน่วยงานใดใน
กระทรวงการต่างประเทศ ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 

3) ส าหรับในระยะสั้น กระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดส่งหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนไปให้แก่ 
ศกร.กศน. ในประเทศต่างๆ ผ่านระบบถุงเมล์การทูต เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารเหล่านี้ ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้ระยะเวลาใน
การจัดส่งนาน และยังเสี่ยงต่อปัญหาไปรษณีย์สูญหายระหว่างทางด้วย  

3.4.1.3 การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 
ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้  
1) งบประมาณ ในลักษณะที่เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนงานล่วงหน้า และบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของศูนย์ฯ  
2) ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจากประเทศไทย เพ่ือไป

ให้ค าปรึกษาแก่คนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า หรือประสบปัญหา
ครอบครัว เนื่องจากครูอาสาสมัครของศูนย์ฯ ยังไม่มีทักษะเพียงพอที่จะให้ค าแนะน าได้ และ ครูดนตรีไทย 
จากประเทศข้างเคียงในยุโรป หรือจากประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญควรมีเวลาพ านักในนอร์เวย์
ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้มีเวลาให้ค าปรึกษา/ท าการสอนได้อย่างทั่วถึงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

3) การประชาสัมพันธ์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเป็นสื่อกลางใน
การจัดการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ กับผู้บริหารของสมาคมไทย
หรือกลุ่มคนไทยต่างๆ ที่สนใจจะจัดตั้ง ศกร.กศน. หรือจัดการเรียนการสอนนอกระบบ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ศูนย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและชี้แจงข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขยาย ศกร.กศน. ในเมืองต่างๆ เพ่ิมข้ึน  

3.4.2 สรุปผลแบบสอบถามบุคลากรและนักเรียนของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  
(ดูภาคผนวก ง)  

3.4.2.1 เกี่ยวกับแบบสอบถาม 
จัดท าขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการรับทราบข้อมูล/ความต้องการของบุคลากร ผู้ปกครองและนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร .กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ เกี่ยวกับบทบาทของสถาน
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เอกอัครราชทูตฯ ที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ ศกร.กศน. ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในนอร์เวย์อย่างยั่งยืน 

 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 
เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
20 
62 

สถานะ 
 - บุคลากร 
 - นักศึกษา 
 - ผู้ปกครอง 
 - ไม่ระบุ 

 
21 
13 
18 
5 

ช่วงอายุ 
 - ต่ ากว่า 20 ปี 
 - 20-40 ปี 
 - 41 ปีขึ้นไป 
 - ไม่ระบุ 

 
8 
27 
24 
5 

ระดับการศึกษา 
 - ประถมศึกษา 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
 - อนุปริญญา 
 - ปริญญาตรี 
 - สูงกว่าปริญญาตรี 
 - ไม่ระบุ 

 
11 
9 
18 
1 
14 
7 
4 

 
3.4.2.2 สรุปผลแบบสอบถาม (เฉพาะส่วนที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาน

เอกอัครราชทูต) 
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ตารางท่ี 5  สรุปบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ ศกร.กศน. 
 

บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ ศกร.กศน. 

จ านวน 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อการสนับสนุน
กิจกรรมของ ศกร.กศน. ในช่วงที่ผ่านมา 
 - มีบทบาทมากท่ีสุด 
 - มีบทบาทมาก 
 - มีบทบาทปานกลาง 
 - มีบทบาทน้อย 
 - ไม่ระบุ 

 
 

24 
24 
9 
0 
7 

ความเหมาะสมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ ศกร.กศน. 
 - ควร 
 - ไม่ควร 
 - ไม่แน่ใจ 

 
 

57 
0 
7 

ความคาดหวังเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อ
กิจกรรมของ ศกร.กศน. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 - การประชาสัมพันธ์ 
 - งบประมาณ 
 - สื่อการเรียนการสอน 
 - การส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม 
 - การฝึกอบรมบุคลากร/นักศึกษา 

 
 

49 
45 
42 
38 
35 

ลักษณะกิจกรรมของ ศกร.กศน. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีส่วน
สนับสนุนมากท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 - การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
 - การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
 - การเรียนการสอนทางวิชาการ 
 - การฝึกวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 - อ่ืนๆ 

 
 

56 
29 
28 
26 
416 

 

                                                 
16 ได้แก่ ด้านเอกสารและความช่วยเหลือต่างๆ ด้านกฎหมาย , จัดหาบุคลากรสอนดนตรีไทย , ให้ความรู้แก่
ประชาชนคนไทยในนอร์เวย์ เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับ ความเป็นอยู่ในนอร์เวย์ , สนับสนุนคนนอร์เวย์ให้รู้จัก
หัตถกรรมหรือผ้าไทยมากขึ้น 
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ทั้งนี้ จากผลสรุปของการตอบแบบสอบถามข้างต้น พอจะประมวลได้ใน
เบื้องต้นว่า บุคลากรและนักศึกษาของ ศกร.กศน. โดยส่วนใหญ่ ยังคงเห็นถึงประโยชน์และความ
จ าเป็นที่ศูนย์ฯ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นส าคัญ 
คือ การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และสื่อการเรียนการสอน (ซึ่งก็สอดคล้องกับผลของการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อ 3.4.2) ขณะที่ลักษณะของกิจกรรมที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า 
สถานเอกอัครราชทูต ควรเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนการท างานของ ศกร.กศน. มากที่สุด คือ การจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ชุมชนไทยและเยาวชนไทยรุ่นใหม่
สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง และยังเป็นเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คน
ไทย การปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจน ช่วยเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวนอร์เวย์ด้วย 

 
3.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จากผลที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ 
SWOT Analysis เพ่ือให้ทราบถึง ข้อเด่น ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินงานของ 
ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในปัจจุบัน ได้ดังนี้  

  
ตารางท่ี 6  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือ SWOT Analysis 
 

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 
จุดเด่น (Strength)  S1  มีสถานะการจัดตั้งที่เป็นทางการ ท าให้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนใน

ด้านงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน และสถานที่จัดการเรียน ทั้ง
จากภาครัฐของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ/สถานเอกอัครราชทูตฯ ) 
และนอร์เวย์ (รัฐบาลท้องถ่ิน)  

S2  บุคลากรของศูนย์ฯ มีคุณภาพท้ังในเชิงคุณวุฒิและประสบการณ์  
S3  ชุมชนไทยให้การยอมรับการด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ  
S4  ผู้ บ ริ ห า ร ข อ งศู น ย์ ฯ  มี เค รื อ ข่ า ย ติ ด ต่ อ  (connection) แ ล ะ

ความสัม พันธ์ที่ ดีกับผู้ บ ริห ารท้องถิ่นของนอร์ เวย์  และสถาน
เอกอัครราชทูตฯ  

จุดด้อย (Weak)  W1  สถานที่จัดการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมือง
หลวง หรือเมืองใหญ่ที่มีการคมนาคมสะดวก จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเดนิทางของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง  

W2  สภาพภูมิอากาศของนอร์เวย์ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในฤดูหนาว 

W3  ความไม่พร้อมในเรื่องของเวลาและข้อจ ากัดด้านครอบครัวของตัว
บุคลากร/ครูอาสาสมัคร รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง  
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สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ 
W4  งบประมาณที่ศูนย์ฯ ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ ในแต่ละปี ยังมีลักษณะ

ที่ไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงจะถูกปรับลดลงในอนาคต  
W5  เยาวชนถูกเบี่ ยงเบนความสนใจจากสิ่ งเร้ า อ่ื นๆ รอบตัว อาทิ 

เทคโนโลยี เกมส์ ฯลฯ ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ  
W6 หลักสูตรไม่สามารถจัดให้มีความหลากหลายได้ครบตามความต้องการ

ของผู้เรียน เนื่องจากขาดบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ  
โอกาส (Opportunity)  O1  จ านวนคนไทยในนอร์เวย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาส

ส าหรับศูนย์ฯ ที่จะคัดสรรบุคลากรและครูอาสาสมัครที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยงานได้มากขึ้นรวมถึง โอกาสที่จะมีนักเรียน/คน
ไทยสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จัด
ขึ้นก็มีเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

O2  รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างชุมชนไทยใน
ต่างประเทศที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้กับคนไทย
ในต่างประเทศ  

O3  รัฐบาลนอร์ เวย์มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ชาวต่างชาติ 

O4  ชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่มีความรู้จักคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีกับคนไทย/
ประเทศไทยและมีพ้ืนฐานจิตใจที่ เปิดกว้าง ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลายของคนต่างชาติ  

O5  การมี networking ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร ศกร.กศน. ในยุโรป และ
เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป  

อุปสรรค  
 (Threats)  

T1  การไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
เดินทาง และการเข้าร่วมจัดกิจกรรรม/การเรียนการสอน ในวันเสาร์–
อาทิตย์ ซึ่งถือเป็นวันครอบครัวของชาวนอร์เวย์  

T2  แหล่งงบประมาณอาจถูกยกเลิก หรือลดสัดส่วนการสนับสนุนลง  
T3  ความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์กร  
T4  ไม่มีการเตรียมที่จะสร้างผู้น าศูนย์ฯ รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน 

 
 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาในบทที่ 3 ข้างต้น ท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับคนไทยในต่างประเทศ นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ/
ยกระดับขีดความ สามารถเฉพาะตัวบุคคลของคนไทยเท่านั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งยังนับว่ามีความ
เกี่ยวพันและมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจน สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ ในการเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีเข้มแข็งอย่างแยกกันไม่ออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทชอง ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นจักรกลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนไทย โดยใช้การศึกษาเป็นสื่อ ซึ่งก็มิได้จ ากัดเฉพาะกรณีของชุมชนไทย
รุ่นปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ยังหวังผลสืบเนื่องไปยังกลุ่มเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ เกิดและ เติบโตใน
ต่างประเทศ หรือ “ชุมชนไทยในอนาคต” ให้มีความรักและผูกพันกับประเทศไทย โดยมุ่งหมายให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่เหล่านี้ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบ (people–to–people contact) ควบคู่
ไปกับการน าเอาศักยภาพและองค์ความรู้ของประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่มาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย 

จากผลการศึกษา พอที่จะสรุปความเกี่ยวพันระหว่างการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศได้ใน 2 ระดับ 
กล่าวคือ ในระดับประเทศ (ส่วนกลาง) และในระดับพ้ืนที่ (กรณีศึกษา ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์) ซึ่ง
จะเป็นพ้ืนฐานไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในข้อ 4.2 ต่อไป ดังนี้  

4.1.1 ในระดับประเทศ  
จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

และการเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็งนั้น ต่างก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและให้
ความส าคัญจากรัฐบาลไทยในทุกยุคสมัย โดยได้รับการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทุกรัฐบาล
มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก็ได้มีการมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วย
ปฏิบัติของแต่ละกระทรวง รวมถึงจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการด าเนินภารกิจไว้อย่างชัดเจนด้วย  

โดยข้อเท็จจริงแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมไทยในต่างประเทศและการจัด
การศึกษานอกระบบฯ ให้กับคนไทยในต่างประเทศ นั้น ต่างก็ถือเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวพันและมี
ส่วนที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพราะชุมชนไทยจะมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนนั้น 
การมีคนไทยที่มีการศึกษา มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความรักและผูกพันกับประเทศไทยและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
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ถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอันดับต้น ซึ่งการศึกษานอกระบบฯ ก็ถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือส าคัญท่ีมีส่วนช่วยเปิดโอกาสให้คนไทยและเยาวชนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสที่จะพัฒนา
ตนเอง และกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ กับชุมชนไทยในท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่ต่อไป  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าโดยวัตถุประสงค์แล้ว การเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งกับ
การศึกษานอกระบบฯ จะมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยและชุมชนไทยใน
ต่างประเทศเหมือนๆกัน แต่ในทางปฏิบัติ ยังพบว่า หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ คือ 
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง และกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบฯ ให้กับคนไทยในต่างประเทศ ยังคงท างานในลักษณะที่
เรียกว่า “ต่างคนต่างท า” ทั้งในด้านของการวางแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหากทั้งสอง
หน่วยงานจะได้มีการประสานงานและ/หรือบูรณาการการท างานร่วมกันมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ก็เชื่อว่า
ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในเชิงกายภาพ (เช่น ความร่วมมือในการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน
การประชาสัมพันธ์) และเชิงงบประมาณ (เช่น การจัดโครงการอบรมนักศึกษา กศน. ร่วมกัน) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่ทั้งสองหน่วยงานได้ตั้งไว้  

4.1.2 ในระดับพื้นที่ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์  
ในภาพรวมมีการรวมตัวของบุคลากรที่เข้มแข็ง มีครูอาสาสมัครคนไทยที่มีความรู้

ความสามารถทั้งในด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นระบบ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม/
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้กิจการของศูนย์ฯ ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนไทยในพ้ืนที่ ตลอดจน การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงาน
ท้องถิ่นของนอร์เวย์  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา การด าเนินงานของศูนย์ฯ จะมี
สัญญานของพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนของหลักสูตร จ านวนบุคลากรและ
จ านวนนักเรียน แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการขยาย
งานของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในอนาคต อาทิเช่น ความไม่แน่นอนของแหล่งงบประมาณ
สนับสนุน อุปสรรคในการเดินทางของครูอาสาสมัครและนักเรียน การสนับสนุนจากครอบครัวชาว
นอร์เวย์ ความสนใจของเยาวชนไทย การสรรหาครูอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับ
การจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็อาจสามารถ
เข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เครื่องมือทางด้านการบริหารและงบประมาณที่มีอยู่  

 
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อมูลที่ประมวลได้จากการศึกษา และผลการของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ในบทที่ 3 ผู้ศึกษาได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกระทรวงการต่างประเทศ 
และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เป็นกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างชุมชนไทยในนอร์เวย์ที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขจุดด้อย 
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(weak) และอุปสรรค (threat) ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมจุดเด่น (strength) และขยายโอกาส 
(opportunity) ดังนี้  

4.2.1  การแก้ไขจุดด้อยและอุปสรรค 
4.2.1.1 สถานที่จัดการเรียนการสอน/การคมนาคม  

ส่งเสริมให้ ศกร.กศน. ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนสาขาขึ้นที่กรุงออสโล โดย 
1) ใช้พ้ืนที่ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือจัดการเรียนการสอน ใน

วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในช่วงเย็นของวันในสัปดาห์ ซึ่งนอกจะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกด้าน
การเดินทางให้แก่ครูอาสาและนักเรียนบางส่วนของศูนย์ฯ แล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการขยายฐานจ านวน
นักเรียนของศูนย์ฯ ให้เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากกรุงออสโล เป็นเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดใน
นอร์เวย์ อีกทั้ง ยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างชุมชนไทย/เยาวชนไทยรุ่นใหม่กับ
สถานเอกอัครราชทูตเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ศกร.กศน. กับวัดไทยนอร์เวย์ (กรุงออสโล) 
ในการใช้พ้ืนที่ของวัดส าหรับจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ ซึ่งมักจะมีคนไทยและครอบครัว
มาท าบุญเป็นจ านวนมาก โดยเปิดสอนในบางหลักสูตรที่สอดคล้องกับกิจกรรมของวัดและสามารถใช้
พระสงฆ์ร่วมเป็นครูอาสาสมัครได้ อาทิ พุทธศาสนา จริยธรรม และมารยาทไทย เป็นต้น  

3) ส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ในกรณีที่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลาและการเดินทาง อาทิ การศึกษาด้วยตนเองจาก CD/DVD หรือ การสอนผ่านระบบ 
video conference หรือทางสื่อ online ต่างๆ เช่น Youtube เป็นต้น  

4.2.1.2 งบประมาณ  
1) กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาตั้งวงเงินงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานของ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ จากงบคุ้มครองดูแลคนไทยฯ หรืองบชุมชนไทย
เข้มแข็ง ให้แก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ไว้เป็นการเฉพาะ ในจ านวนที่แน่นอนและเป็น
ประจ าทุกปี  

2) สถาน เอกอัครราชทู ตฯ  ต้ องให้ ความส าคัญ กับการจัดสร ร
งบประมาณสนับสนุนให้แก่ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เป็นอันดับต้น โดยคงวงเงินจัดสรรไว้ในจ านวน
ที่ใกล้เคียงกันทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถวางแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณและก าหนด
กิจกรรมที่จะด าเนินการได้ล่วงหน้า 

3) ผู้บริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีการพบปะหารื อกับ
ผู้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่นนอร์เวย์ที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับศูนย์ฯ ด้วย 

4.2.1.3 บุคลากร/หลักสูตร 
1) กระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงศึกษาธิการ จัดท า

โครงการน าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียง เพ่ือมาท าการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้แก่บุคลากรและนักเรียนของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในสาขาที่อยู่ในความสนใจและไม่สามารถ
หาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ได้ เช่น ดนตรีไทย ทั้งนี้ อาจจัดการอบรมในลักษณะกลุ่ม
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ประเทศ เช่น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือยุโรปตะวันออก เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ  

2) โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยที่พ านักอยู่ใน
นอร์เวย์ที่ค่อนข้างครอบคลุม จึงอาจช่วยสนับสนุน ศกร.กศน. ในการสรรหาและเชิญชวนคนไทยที่
เห็นว่ามีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม ให้เข้ามาเป็นครูอาสาสมัคร หรือวิทยากรในบาง
หลักสูตรให้กับของศูนย์ฯ ได้  

3) ส่ ง เส ริ ม ให้ ข้ า ราชก าร  คู่ ส ม รส  แล ะ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งสถ าน
เอกอัครราชทูตฯที่มีความพร้อม ท าหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครหรือวิทยากรให้กับ ศกร.กศน. ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนไทยเกิดความใกล้ชิดและความรู้สึกที่ดีต่อบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกทางหนึ่งด้วย  

4) สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจใช้การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อ
สื่อให้เห็นถึงการยอมรับและชื่นชมต่อบุคลากรของ ศกร.กศน. อาทิ การมอบประกาศนียบัตรแสดง
ความชื่นชม การจัดเลี้ยงขอบคุณ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ แล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความสามารถ
เกิดความสนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ ศกร.กศน. มากขึ้นตามมาด้วย  

4.2.1.4 การประชาสัมพันธ์  
1) เปิดโอกาสให้ ศกร.กศน. ให้มีโอกาสประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน

ของศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม อาทิเช่น 
การออกบูธ ประชาสัมพันธ์และจัดการแสดงเข้าร่วมในงาน Thai Fair กรุงออสโล หรือ การจัดการ
แสดงนาฏศิลป์/ดนตรีไทยของนักเรียน ศกร.กศน. ในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่
สถานเอกอัครราชทูตจัดขึ้น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้ ศกร.กศน. เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่
ชาวต่างชาติและคนไทยเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักเรียน
ของศูนย์ฯ ไปพร้อมกันด้วย 

2) สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเป็นสื่อกลางในการจัดการประชุม
ระหว่าง ศกร.กศน. กับสมาคมไทยอื่นๆ ที่สนใจจะจัดการเรียนการสอนนอกระบบฯ เพ่ือให้ศูนย์ฯ ได้
มีโอกาสให้ประชาสัมพันธ์ตนเอง ตลอดจน แสวงหาพันธมิตรร่วมกับชุมชนไทยในเมืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายงาน  กศน. ให้กว้างขวางขึ้นในนอร์เวย์  

3) ใช้ประโยชน์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ 
ซึ่งได้แก่ website ในการลงข่าวกิจกรรมและเชื่อมโยง link กับ website ของ ศกร.กศน. รวมถึงการ
ใช้เครือข่ายอีเมล์คนไทย ในการแจ้งเวียนข่าวกิจกรรมต่างๆ ของ ศกร.กศน. เพ่ือให้การด าเนินการ
ของ ศกร.กศน. เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  

4.2.2  การเสริมจุดเด่นและขยายโอกาส 
4.2.2.1 การขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก 

1) โดยที่ ศกร.กศน. เป็นสมาคมของคนไทยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่าง
เป็นทางการกับรัฐบาลนอร์เวย์ จึงมีสถานะเป็นที่เชื่อถือได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจ
พิจารณาใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Friends of Thailand ซึ่งประกอบด้วยชาวนอร์เวย์และ
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ชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลส าคัญในแวดวงต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ เอกชน วิชาการ สื่อสารมวลชน ใน
การเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของ ศกร.กศน. กับสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิเช่น 
การเป็น sponsor สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดขึ้น การสนับสนุนค่าเดินทาง
ของวิทยากรจากไทยการอุทิศตนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร/นักเรียนของศูนย์ฯ การสนับสนุน
สถานที่ในการศึกษา ดูงาน หรือ รับนักเรียนของศูนย์ฯ เข้าฝึกงาน/ท างาน เป็นต้น  

2) การชูบทบาทของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ในเวทีระหว่างประเทศ 
ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสมาคมไทยในยุโรปที่ ศกร.กศน. เป็นสมาชิกอยู่ อาทิเช่น 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป หรือการประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยและ
ภาษาไทยในยุโรป เป็นต้น โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วย
กระชับความร่วมมือระหว่าง ศกร.กศน. กับสมาคมไทย/ศกร.กศน. ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปแล้ว ในอีก
ด้านหนึ่ง การได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในระดับระหว่างประเทศ ยังจะช่วยพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรและนักเรียนของศูนย์ฯ ได้เป็นอย่างดีด้วย  

3) การเชิญให้ผู้บริหารของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ได้เข้าร่วมในงาน
เลี้ยงรับรองต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น ตามที่เห็นเหมาะสม เพ่ือให้ผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้มี
โอกาสท าความรู้จักและสร้างเครือข่ายติดต่อกับบุคคลในแวดวงต่างๆ ของฝ่ายนอร์เวย์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต  

4.2.2.2 การเพ่ิมบทบาทในการเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย 
เนื่องจากบุคลากรของ ศกร.กศน. ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีความรู้ทาง

วิชาการสูงและมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิตในนอร์เวย์มาเป็นเวลานาน จึงมีความรู้จักคุ้นเคยกับ
สังคมและคนนอร์เวย์เป็นอย่างดี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ
บุคคลเหล่านี้ ในการด าเนินงานเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทยในนอร์เวย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดประชุมร่วมกับบุคลากรของศูนย์ฯ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น หรือปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาเฉพาะ 
หรือแม้แต่การผลักดันให้ ศกร.กศน. เป็นองค์กรน าของสมาคมไทยในนอร์เวย์ในการเสนอความเห็น
หรือข้อเรียกร้อง (lobby) กับหน่วยงานของนอร์เวย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนไทย
ในนอร์เวย์ ในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคม คู่ขนานไปกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
ฐานะผู้แทนจากรัฐบาลไทย ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถกระท าได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4.2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
นอกจากการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ โดย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษายังเห็นว่า เพ่ือให้การจัดการศึกษานอกระบบ
สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ในการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนไทยได้อย่างยั่งยืน กระทรวงการต่างประเทศควรมีการประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น  

1) การให้ความอนุเคราะห์แก่กระทรวงศึกษาธิการในการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน
ให้กับ ศกร.กศน. ในต่างประเทศ ผ่านระบบถุงเมล์การทูตของกระทรวงการต่างประเทศ เช่นที่กระทรวง
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การต่างประเทศด าเนินการส่งข้อสอบให้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อยู่ในปัจจุบัน โดยอาจจัดท าเป็น MOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในรูปแบบเดียวกับที่
กระทรวงฯ มีกับมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง  

ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการก็ควรพิจารณาหาแนวทางที่จะปรับปรุง
รูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและลดภาระงบประมาณในการจัดส่งควบคู่ไปด้วย 
อาทิ การจัดท าต าราเรียนแบบดิจิตัล บรรจุลงในแผ่น CD หรือ thumb drive หรือ จัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่าน internet ในบางหลักสูตร เป็นต้น  

2) การท าโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา กศน. ในประเทศไทย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาคนไทย
ตกทุกข์ได้ยาก หรือ การตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง และ 

3) การเชิญบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของ
กระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยในต่างประเทศ อาทิ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและอบรมสุขภาพจิตแก่คนไทยในต่างประเทศ หรือโครงการกงสุลสัญจรที่จัดโดยสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพ่ือให้ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยเห็นถึงประโยชน์ของ
การจัดการศึกษานอกระบบในต่างประเทศ  

 
อนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า การด าเนินการเพ่ือให้ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ เป็นกลไกของสถาน

เอกอัครราชทูตในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์ นั้น เป็นสิ่งที่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยเครื่องมือทางด้านบริหารและงบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศ
และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ แต่จะบรรลุผลส าเร็จหรือไม่นั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ ง ซึ่ งได้แก่  “ทัศนคติ” (attitude) ของผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ไม่ว่ าจะเป็นบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่ างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจน ผู้บริหาร 
ศกร.กศน. และชุมชนไทย ซึ่งจะต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของการ “ติดอาวุธทางปัญญา” 
ให้กับคนไทยและเยาวชนไทย อันจะน าไปสู่การสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศในอุดมคติ ที่นอกจาก
จะมีการรวมตัวที่เข้มแข็งแล้ว ยังต้องสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของคนไทย และมีส่วนในการ
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนระหว่างไทยกับประเทศที่
ตนเองอาศัยอยู่ได้อีกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือสมาคมไทยและวัดไทยในนอร์เวย์ 

 
ตารางท่ี 7  รายชื่อสมาคมไทยในนอร์เวย์ 
 

 ชื่อสมาคม ประธาน 
1 สมาคมชาวพุทธไทย/Den Thailandske Buddhistforening สมจิตร  เบอร์ก 
2 สมาคมไทย–ทรุ่มเซ่อ/Thai–TromsøForening วรรณา  เฮลเนส 
3 สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย–นอร์เวย์  ชนกกมล โพธิศรี  ยอร์ท 
4 ศูนย์การเรียนศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เขตเอิสท์โฟลด์  
ทัศนา  จันทรศร 

5 สมาคมไทยในโรกาลานด์  รสกร  ฮาเก้น  
6 สมาคมคนไทยใน Hordaland/Thai Forening Hordaland  อรวรรณ  ตรงต่อศักดิ์ 
7 สมาคมไทยพุทธศาสนิกชน ทรอนแฮม  พระชาติชาย  บุญบาล 
8 สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์/Den Thailandske Kvinneforening มุกดา  ทองอ่อน 
9 สมาคมไทยซุนเมอเรอร์/Thai ForeningSunnmøre  วันนา  เทพพิชัยยานนท์ 
10 สมาคมวัดป่าโพธิธรรม วิเคบุคท์  นันทยา  พิมพ์ปรุ  
11 สมาคมไทยในเอเกอร์ซุนและโอเมง สิริพรรณ  ลีเอ็น 
12 สมาคมไทยในเฮากาแลนด์/ThaiforeningenHaugaland วรรณนิภา  วิภาโตทัย 
13 สมาคมประกาศพุทธธรรม/PrakasPuththadhumForening ประพิศ  ยศแสง 
14 พุทธสมาคมในโรกาแลนด์/Buddhist–samfunnet i Rogaland  

 (วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม)  
Arnfinn Pedersen 

15 Thai–Folk Klubben เวียน  โวประโคน 
16 สมาคมพุทธศาสนวิปัสสนาวงศ์  วรัษณา  เจริญสุข ฟอร์ส 
17 สมาคมวัดไทยทูเทน  ฉันทนา  ศรีวิภา เบิร์ก 
18 สมาคมกีฬาและวัฒนธรรมไทย  พนัสปิยา  เชื้อแก้ว 
19 Thaiforeningen på Svalbard อภิเดช  ปรินแคน 
20 สมาคมโพธิญาณ สตาวังเงอร์  ศิรดา  ผาสุก 
21 สมาคมวัดป่าโพธิธรรม ดรัมเมน  จารุณี  ชูภู ่
22 สมาคมพุทธเมตตาฌาปนกิจ  ภัทธิกานต์  คิดการ  
23 สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป  

 
Krisna Rungruangsak–
Torrissen 
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ตารางท่ี 8  รายชื่อวัดไทยในนอร์เวย์ 
 

 ชื่อวัด เจ้าอาวาส/ผู้ติดต่อ 
1 วัดไทยนอร์เวย์  พระครูวิเทศธรรมวิทิต (ส ารวจ กมโล)  
2 วัดไทยนอร์เวย์ สาขาเมืองบาร์เก้น  พระมหาเสถียร สถิโร 
3 วัดป่าโพธิธรรมทรอนแฮม 

 
พระครูบาเบญจมินทร์ วรกิจโจ  
 (รักษาการ)  
พระชาติชาย บุญบาล 
 (ประธานสมาคมฯ)  

4 วัดป่าโพธิธรรม วิเคบุคท์ พระวิไล มหาวีโร 
5 วัดป่าโพธิธรรม สตาวังเงอร์ พระพยุงศักดิ์ สัมฤทธิ์ (พลวโร)  
6 วัดป่าโพธิธรรม ดรัมเมน พระครูบาเบญจมินทร์ วรกิจโจ 

พระชาติชาย บุญบาล 
7 วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม  พระครูวินัยธร กฤตภาส นาควโร 
8 วัดพระพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม  

สาขาเมือง Haugesund 
พระครูวินัยธร กฤตภาส นาควโร 

9 วัดสันตินิวาสนอร์เวย์  พระวิกรานต์ ขนติธโร 
10 วัดไทยทูเทน พระราชปริยัตยาลังการ 
11 ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธ์มจารย์  
12 วัดพระธรรมกายนอร์เวย์  พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือครูอาสาของ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลส์ ประจ าปี 2553 –2558 
 
ตารางท่ี 9  รายชื่อครูอาสาประจ าปีการศึกษา 2553 –2558 
 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 
ครูอาสาประจ าปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
1 นางชนกกมล  โพธิศรี ยอร์ท        
2 นางกานต์รวี  อยู่เป็นสุข        
3 นางทัศนา  จันทรศร         
4 นางลัดดาวัลย์  เทอลิน         
5 นางอุษณีย์  โอลเซ่น        
6 นางเงินตรา  เขินไพร        
7 นางชญาภา  เขียวนนท์        
8 นางดลฤดี  สกอนทอร์ป        
9 นางยุภาพร  ถิ่นถาน        
10 นางอรยา  ดวงมณี        
11 นางอารียา  รัตนพงษ์สุข  

ซีเวอร์เซ่น 
       

12 นางจิตรี  นัคสูน โวลสตรอม         
13 นางอภิญญา  โรแกน        
14 นางธิดารัตน์  ยูร์วุม         
15  นางนาวา  มหฤทธิ์        
16 นายริชาร์ด  โรแกน        
17 นายประภากรณ์  รัตนวิทยากุล         
18 น.ส. สุจารี  เกลื่อนการ ออสมูล        
19 นางเกษิกาแก้ว  กล้าทางถูก        
20 นางสาวธิติสุดา  มีแก้ว        
21 นางวาสนา  อารีรอบ        
22 นางสาวธนพร  สามเมือง        
23 นางจิตร์  เบิร์กกวิค        
24 นางมะลิวัลย์  ยาร์สตาด์        
25 นางสิรินยา  พลสิงห์        
26 นางพรสวรรค์  สปีเดโวลด์        
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ล าดับ ชื่อ นามสกุล 
ครูอาสาประจ าปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
27 นางจุฑามาศ  ฟูเกิลสตาด        
28 นางสาวเยาวลักษณ์  สิมณ ี        
29 นางสาวสุรีย์พร  ยางเดี่ยว        
30 นางพิมลรัตน์  มูลเค้า        
31 นางจินดารัตน์  มู        
32 นางพูนศรี  เอ็งกอย        
33  นางภัทราภรณ์  อุทธา        

 

 

ตารางท่ี 10  รายชื่อครูอาสาที่ขอลาพักประจ าปีการศึกษา 2553 –2558 
 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล ครูอาสาที่ขอลาพัก 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1 นางศุภกานต์  ทองเหลา 
Johansen  

       

2 นางสาทณีย์  ปานทอง        
3 นางปิยนุช  โยฮันเนสเซ่น        
4 นางสมศรี  สุขบุญสังข์         
5 นางสุกัญญา  นิลกลาง        
6 นางผกาพร  สุพรรณนอก        
7 นางเบญจวรรณ  รานุ่ม        
8 Prapawadi Andreasen        
9 นางวันเพ็ญ  ตาพันธ์         
10 นางจิดาภา  อุทเน        
11 นางปณตนาฏ  สกีฟดาล         
12 นางจีรนันต์  สุขแสนถาวร 

สแตรนด์  
       

13 นางอรวรรณ  จันทร์ด า        
14 นายจอห์น  แอนเดรียเซน         
15 นางจินตนา  เจนเซ่น         
16 นางสาวภควรรณ ธนภณบวรภัค        
17 นางสุพีชา  ฮึนสตือเอ็น         
18 นางศุจิรา  วงค์จันทน        
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ภาคผนวก ค 
หลักสูตรที ่ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์เปิดสอน และจ านวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่องและหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552–2557 
 
ตารางท่ี 11  หลักสูตรที่ ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์เปิดสอน และจ านวนผู้สมัครเรียนหลักสูตร

การศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2552–2557 
 

หลักสูตร จ านวนผู้สมัครเรียน 
หลักสูตรภาษาไทย ระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น ปีที่ 1  6 
หลักสูตรภาษาไทย ระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น ปีที่ 2 7 
หลักสูตรภาษาไทย ระดับฝึกอ่าน–เขียน ปีที่ 3 11 
หลักสูตรภาษาไทย ระดับฝึกอ่าน–เขียน ปีที่4 – 
หลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาไทย ปีที่ 5 – 
หลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาไทย ปีที่ 6 5 
หลักสูตรภาษาไทยส าหรับคนนอร์เวย์  18 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้น – 
หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย – 
หลักสูตรทฤษฎีการขับรถยนต์  18 
หลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับคนไทย 4 
หลักสูตรภาษานอร์เวย์เบื้องต้น 22 
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 4 
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 

รวมทั้งสิ้น 100 
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ภาคผนวก ง 
สรุปผลแบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
1.  เพศ  ชาย 2 ราย  หญิง 62 ราย 
2.  สถานะ  บุคลากร 21 ราย  นักศึกษา 13 ราย  ผู้ปกครอง 18 ราย  
  อ่ืนๆ 5 ราย (สมาชิก, ครูอาสา, ผู้เข้าร่วมประชุม, ประชาชน)  
  ไม่ระบุ 7 ราย  
3.  การศึกษา  ประถมศึกษา 11 ราย   
  มัธยมศึกษาตอนต้น 9 ราย  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 18 ราย  
  อนุปริญญา 1 ราย  
  ปริญญาตรี 14 ราย  
  สูงกว่าปริญญาตรี 7 ราย  
  ไม่ระบุ 4 ราย  
4.  อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี 8 ราย  
  20–40 ปี 27 ราย  
  41 ปีขึ้นไป 24 ราย  
  ไม่ระบุ 5 ราย  
 
ส่วนที่ 2 บทบาทของศูนย์ ศกร.กศน. ต่อการสร้างศักยภาพของชุมชนไทย 
 
1.  วัตถุประสงค์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ศกร.กศน. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(37)  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้อ่ืน  
(10)  เพ่ือฝึกวิชาชีพ  
(43)  เพ่ือพบปะเพ่ือนคนไทย 
(49)  เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  
(24)  เพ่ือเรียนภาษาไทย  
(10)  เพ่ือสอบเทียบวุฒิการศึกษา  
(31)  เพ่ือให้บุตรหลานให้ซึมซับความเป็นไทย  
(11)  เพ่ือนชวน  
(36)  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(4)  อ่ืนๆ โปรดระบุ (ปชส.กิจกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในด้านอาชีพ การงาน การศึกษา, สอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, 
อยากรู้จักเพ่ือนใหม่ๆ, ให้ลูกเรียน ม. ต้น) 
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2.  ท่านได้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. บ่อยแค่ไหน  
(18)  เป็นประจ า  
(12)  เป็นส่วนใหญ่  
(21)  เป็นบางครั้ง  
(3)  น้อย  
(9)  ไม่เคยเข้าร่วม  

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท่านตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. คืออะไร  
(24) การสนับสนุนของครอบครัว  
(22) สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
(25) คุณภาพของบุคคลากรของศูนย์ ศกร.กศน.  
(41) รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรมีความน่าสนใจ  
(5)  อ่ืนๆ โปรดระบุ (เพ่ือท าประโยชน์ให้กับเพ่ือนคนไทยด้วยกัน , ท าให้มีความ

อบอุ่นใจที่ได้เจอและท ากิจกรรมกับคนไทยด้วยกัน, ครูอาสา, มาทานอาหารไทย, 
อาหารไทยอร่อย, เพ่ือนชวน) 

4.  ปัจจัยส าคัญท่ีท่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. คืออะไร 
(34)  เดินทางไม่สะดวก  
(2)  กิจกรรม/หลักสูตรไม่น่าสนใจ  
(2)  สถานที่ไม่เหมาะสม 
(2)  คุณภาพของบุคลากรของศูนย์ ศกร.กศน.  
(6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ (ท างาน, ในบางกิจกรรม, ไม่สะดวก, ไม่ทราบข้อมูล) 

5.  ท่านเห็นว่าการด าเนินงานของศูนย์ ศกร.กศน. ที่ผ่านมา เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในภาพรวม
หรือไม่ (ระดบั 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย  
ระดับ 1 = น้อยมาก) 

5 4 3 2 1 
43 15 6 0 0 

6.  ท่านเห็นว่าหลักสูตรและกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือ
บุคคลในครอบครัว มากน้อยเพียงใด (ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง 
ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 = น้อยมาก) 

5 4 3 2 1 
32 22 10 0 0 

7.  โปรดระบุหลักสูตร/กิจกรรมที่ของ ศกร.กศน. ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ทุกหลักสูตร, Thai fest 4 ภาค, คอร์สท าอาหารและขนม , ไหว้ครู, ภาษาไทย
เบื้องต้น, Thai Food Fair, หลักสูตรใบขับขี่ 2 ภาษา, ภาษาไทยส าหรับคนนอร์เวย์, 
Thai Festival I Østfold, Klere เรียนภาษาไทย, กฎหมายจราจร, เรียนเพ่ือปรับ
วุฒิการศึกษา, ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย, การละเล่นของไทย, การแสดงดนตรีไทย, กศน. 
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8.  ท่านจะชักชวนให้ผู้ที่ท่านรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมของ ศกร.กศน. หรือไม่ 
(64)  ชักชวน  
(–)  ไม่ชักชวน 

 
ส่วนที่ 3 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ ศกร.กศน. 
 
1.  ท่านคิดว่าที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. มาก

น้อยเพียงใด (ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย  
ระดับ 1 = น้อยมาก) 

5 4 3 2 1 
24 24 9 0 0 

หมายเหตุ ไม่ระบุ จ านวน 7 ราย 
2. ท่านเห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ ศกร.กศน. หรือไม่  

(57)  ใช่   
(–)  ไม่ใช่  
(7)  ไม่แน่ใจ  

3.  รูปแบบการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. ในความคาดหวัง
ของท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(45) งบประมาณ  
(49)  การประชาสัมพันธ์  
(38)  การส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ  
(42)  สื่อการเรียนการสอน  
(35)  การฝึกอบรมให้กับบุคลากร/นักศึกษา  
(2)  อ่ืนๆ  

4.  ลักษณะกิจกรรมของศูนย์ ศกร.กศน. ที่เห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีส่วนสนับสนุนมากที่สุด  
(56)  การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
(26)  การฝึกวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
(28)  การเรียนการสอนทางวิชาการ  
(29)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
(4)  อ่ืนๆ โปรดระบุ (ด้านเอกสารและความช่วยเหลือต่างๆ ด้านกฎหมาย , จัดหา

บุคลากรสอนดนตรีไทย, ให้ความรู้แก่ประชาชนคนไทยในนอร์เวย์ เกี่ยวกับ
กฎหมายและข้อบังคับ ความเป็นอยู่ในนอร์เวย์มากกว่านี้ , สนับสนุนคน
นอร์เวย์ให้รู้จักหัตถกรรมหรือผ้าไทยมากขึ้น)  
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (หากมี)  
- เห็นควรว่า สอท. ควรสนับสนุนและเรียกประชุมสมาคมท่ีเป็นประโยชน์กับคนไทยที่นี่ 
- อยากให้สถานทูตฯ จัดการพบปะระหว่างสมาคมไทยต่างๆ ปีละครั้ง เพ่ือพบปะและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน 
- ให้ สอท. มีบทบาทส าคัญต่อสมาคมต่างๆ มากข้ึน 
- อยากให้มีมากขึ้นกว่านี้ในด้านการส่งเสริมบุคลากร (ดนตรีไทย)  
- แกะสลัก, งานฝีมือ  
- อยากให้ทาง สอท. ช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ เพราะดูโดยรวมแล้ว เหมือนจะได้รับ

สนับสนุนน้อยอยู่ 
- อยากให้ทาง สอท. มาเยี่ยมชาวไทยที่ อยู่แถบเอิสท์ โฟลด์  อย่างสม่ าเสมอ และ

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเข้าร่วมการมาพบ/ให้ความรู้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได้ 
- อยากให้ทุกสมาคมท ากิจกรรมร่วมกัน พบปะกัน ประชุม และอบรมด้วยกัน จะได้ทราบ

ว่าในประเทศนอร์เวย์มีสมาคมอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ดูแล มีกิจกรรมใดในสมาคมกลุ่มนั้นๆ 
บ้าง ที่เป็นประโยชน์ 

- ดีมากค่ะ 
- อบรมให้ความรู้คนไทยในต่างแดน 

------------------------- 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 

28 มีนาคม 2558 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 
 
ชื่อ–สกุล นายพงศ์ปราชญ์  มากแจ้ง 
 
วันเดือนปีเกิด 1 เมษายน 2517 
 
ประวัติการศึกษา – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 – เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – Estudios Internacionales (International Studies),  

Escuela Diplomatica (Diplomatic School), Spain 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2542 เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
พ.ศ. 2543 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
พ.ศ. 2546 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2547 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส านักงานเลขานุการกรมยุโรป 
พ.ศ. 2553 นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) ส านักงานเลขานุการกรมยุโรป 
พ.ศ. 2555 หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี กรมการกงสุล 
พ.ศ. 2556 นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูตช านาญการพิเศษ) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูตช านาญการพิเศษ) 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 


