
ทิศทางและกลยุทธของการอุดมศึกษาไทย 

เพื่อสรางประชาคมอาเซียน 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

อุดมศึกษาไทย: ทิศทางและกลยุทธ  

ภาพอนาคต: ความพรอมของอุดมศึกษาไทย 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

สมาชิกผูกอตั้ง 

•ป 2510:  อินโดนีเซีย 
             มาเลเซีย 
             ฟลิปปนส 
             สิงคโปร 
             ไทย 

สมาชิกเพิ่มเติม 

•ป 2527: บรูไน ดารุสซาลาม 
•ป 2538: เวียดนาม 
•ป 2540: ลาว 
            พมา 

•ป 2542: กัมพูชา 

ความเปนมา 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก 

ธํารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง 

เสริมสรางเศรษฐกิจและความอยูดีกินดีของประชาชน 

พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สงเสริมความรวมมือกับภายนอกและ 
องคการระหวางประเทศตางๆ 

วัตถุประสงคของอาเซียน  
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

การตัดสินใจโดย
หลักฉันทามติ 
(Consensus) 

การไมแทรกแซงใน
กิจการภายในของ

กันและกัน  
(Non-Interference) 

การรวมมือเพื่อ
พัฒนาความ
เปนอยูของ
ประชาชน 

(Prosperity) 

หลักการพื้นฐานของอาเซียน  



พ้ืนท่ี  
4.43 ลาน ตร.กม. 

ประชากร 
583.7 ลานคน  

GDP รวม 
1.50 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ:  

ASEAN6 (91.1%) CLMV (8.9%) 

มูลคาการคา (ภายในอาเซียน) 
458 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศคูคาสําคัญของอาเซียน 
ญ่ีปุน สหภาพยุโรป(EU25) จีน อเมริกา 

การทองเท่ียว 
65.4 ลานนักทองเที่ยวในอาเซียน:  
อาเซียน (46.3%) ยุโรป (12.6%)  

จีน (6.8%) ญ่ีปุน (5.5% ) และอ่ืนๆ   

อาเซียน 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

ภาพรวมอาเซียน  

Source: ASEANstats, ASEAN Secretariat 

(2008) 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

ASEAN Vision 2020 
วงสมานฉันท 

แหงเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต  

(A Concert of 
Southeast Asian 

Nations) 

หุนสวนเพ่ือการ
พัฒนาอยางมีพลวัต  
(A Partnership in 

Dynamic 
Development) 

 

ชุมชนแหงสังคมท่ี
เอ้ืออาทรและแบงปน  
(A Community of 

Caring and Sharing 
Societies) 

มุงปฏิสัมพันธกับ
ประเทศภายนอก  
(An Outward-

Looking ASEAN) 
 
 

 

วิสัยทัศนอาเซียนป 2020 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

• ประกาศการรวมตัว
เปนประชาคม
อาเซียนในป 2020 
ที่ประกอบดวย 
สามเสาหลักไดแก 
APSC, AEC และ 
ASCC 

9th ASEAN  
Summit 

• เลื่อนเวลา 
การรวมตัว 
เปนประชาคม
อาเซียนเร็วขึ้น
เปนภายในป 
2015 

12th ASEAN 
Summit 

• รับรองกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN 
Charter) 

• รับรอง AEC 
Blueprint 

13th ASEAN 
Summit 

• รับรอง APSC 
Blueprint 

• รับรอง ASCC 
Blueprint 

14th ASEAN 
Summit 

ขอตกลงรวม 

AEC  

Blueprint 

APSC  

Blueprint 
ASCC 

Blueprint 

Bali Concord II Cebu Declaration 
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อาเซียน: การเปนประชาคมอาเซียนในป 2015 

• การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน  
• การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
• การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค  
• การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• การพัฒนาทางดานการเมือง เชน สงเสริมประชาธิปไตย 
• การสรางบรรทัดฐานรวมกันในดานตางๆ เชน ไมสะสม

อาวุธ ไมใชกําลังแกไขปญหา  
• การเสริมสรางความเช่ือใจ 
• การแกไขปญหาภายในโดยสันติ 
• การสรางสันติภาพและการปองกันขอพิพาท 

ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน 

• การพัฒนามนุษย 
• การคุมครองและสวัสดิการสังคม 
• สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
• ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
• การสรางอัตลักษณอาเซียน 
• การลดชองวางของการพัฒนา 

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

แผนงานการจัดต้ัง  
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การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

ASEAN Summit 

ASEAN Education 

Ministers Meeting  

(ASED) 

ASEAN Senior Officials 

Meeting on Education 

(SOM-ED) 

ASEAN+3 Senior Officials 

Meeting on Education 

(SOM-ED+3) 

AUN 

Southeast Asian Ministers 

of Education Organization  

(SEAMEO) 

ASEAN+3 Education 

Ministers Meeting 

(ASED+3) 

ASEAN+3 Summit 

SEAMEO RIHED 

กลไกดานการศึกษาในอาเซียน 

http://www.flags.net/CHIN.htm
http://www.flags.net/SKOR.htm
http://www.flags.net/JAPA.htm
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การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

 

SEAMEO 

คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ 

ผูแทนระดับสงูดานอุดมศกึษา จาก

สิบประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผูแทนองคการระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของ เชน SEAMES, ASAIHL, 

UNESCO Bangkok 

 
 

ASEAN 

คณะกรรมการอํานวยการเครอืขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน 

26 มหาวิทยาลัยสมาชิกจากสบิ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศคูเจรจาของอาเซียน 
 

 

หนวยขับเคลื่อนดานการศึกษา  

http://www.flags.net/CHIN.htm
http://www.flags.net/EUUN.htm
http://www.flags.net/SKOR.htm
http://www.flags.net/JAPA.htm
http://www.flags.net/INDA.htm
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การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

AUN 

• การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (ทุนศึกษาระยะส้ัน-ระยะยาว ระดับป.โท-เอก) 
• การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม  

(ASEAN Youth Cultural Forum / AUN Education Forum and Young Speakers Contests) 
• การจัดอบรม (Training Series on Quality Assurance) 
• การรวมวางระบบและเครื่องมือดานการอุดมศึกษา  

(AUN Quality Assurance / ASEAN Credit Transfer System) 

• การพัฒนาหลักสูตร (ASEAN Studies Programme) 

• การจัดประชุมและสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  
(AUN Rectors’ Meeting / ASEAN-China Rectors’ Conference) 

SEAMEO 
RIHED 

• กระบวนการบูรณาการการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
-การพัฒนาระบบการถายโอนหนวยกิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA Credit Transfer System) 
-การจัดต้ังเครือขายของหนวยงานการประกันคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  
-การประชุมผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบเรื่องการอุดมศึกษาของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
-การศึกษาวิจัยเรื่องระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    

• การบริหารจัดการและการกํากับนโยบายอุดมศึกษา 
-การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องการปฏิรูปโครงสรางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 
-การศึกษาดูงานในดานการกํากับนโยบายมหาวิทยาลัย ณ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลก 

กิจกรรมความรวมมือ 
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การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

• To develop human resources through closer cooperation in 

education and life-long learning, and in science and 

technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN 

and for the strengthening of the ASEAN Community. 

ASEAN Charter: Article 1, No. 10 

• Strengthen the role of education in building  

the ASEAN Community by 2015 

• Forge a common identity and building a caring and 

sharing society which is inclusive and where the  

well-being, livelihood, and welfare of the peoples are 

enhanced 
Declaration on Strengthening Cooperation on Education 

บทบาทของการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
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การศึกษาในอาเซียน: ความรวมมือดานอุดมศึกษา 

บทบาทของการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา หัวหิน 
เสาการเมืองและความมั่นคง 

• สรางความเขาใจและความตระหนักเรือ่งกฎบัตรอาเซยีนผานหลักสตูรอาเซียนศกึษาและการแปลเปนภาษาตางๆ 
ในอาเซียน 

• เนนหลักประชาธิปไตย เคารพสิทธมินุษยชน และสันติภาพในหลักสตูรโรงเรียน 
• สนับสนุนใหเกิดความเขาใจและความตระหนักในความหลากหลายในอาเซียน 
• จัดใหมีการประชุมรวมของผูบริหาร/ผูนาํโรงเรียน 

เสาเศรษฐกิจ 

• พัฒนาทักษะฝมือภายในประเทศ 
• พัฒนาระบบขอมูลดานการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนในอาเซียน 
• สนับสนุนการเคลือ่นยายแรงงานมีฝมือในอาเซียน 
• พัฒนามาตรฐานดานอาชีพ 
• ผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานทักษะรวมกันของอาชีวศกึษาและมัธยมศึกษา 

เสาสังคมและวัฒนธรรม 

• พัฒนาเน้ือหารวมดานอาเซียน     จัดทําหลักสูตรดานศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน 
•  เสนอใหภาษาในอาเซียนเปนวิชาเลือก                  สงเสริมโครงการระดับภูมิภาค 

•  สนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน   สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

•  จัดใหมีการประชุมวิจัยดานการศึกษาของอาเซียน    จัดกิจกรรมวันอาเซียน 
•  สงเสริมความเขาใจระหวางกันและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมรวมกัน 
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อุดมศึกษาไทย: ทิศทางและกลยุทธ 

• จํานวนปการศึกษาเฉลีย่ของคนไทยเปน 10 ป 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลกัของทุกระดับสูงกวา

รอยละ 55 
• เพิ่มกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเเปนไมตํ่ากวา

รอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ 
• จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพฒันาเพิม่ขึ้นเปน  

10 คนตอประชากร 10,000 คน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10   

• รอยตอกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา 
• การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 
• ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ   
• การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
• การเงินอุดมศึกษา 
• การพัฒนบุคลากรในอุดมศึกษา 
• เครือขายอุดมศึกษา 
• การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภายใต 
• โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

• ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
• สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
• พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 
• จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป 
• ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสูความเปนเลิศ 
• ปรับปรุงระบบกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
• สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• ลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการ นโยบายของรัฐบาล 

• ใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวมทางการ
ศึกษา 

• เรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ 
• จัดตั้งโรงเรียนดีประจําตําบล 
• พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
• สรางแหลงเรียนรูราคาถูก (กศน.ตําบล) 
• พัฒนาคุณภาพครูผานโครงการ Teacher channel  
• สรางขวัญและกําลังใจครู 
• สนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กรอบนโยบายดานการศึกษา 
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อุดมศึกษาไทย: ทิศทางและกลยุทธ 

ความทาทายตอการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน 

การเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรี 

การยอมรับในมาตรฐาน
การศึกษาและปริญญา

รวมกัน 

การยอมรับคุณสมบัติ
ของบริการวิชาชีพ

รวมกัน 

การใหบริการ
การศึกษาโดยเสรี 

การศึกษาขามพรมแดน 

คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับนานาชาติ 



• มองโลกในลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลง เชื่อมโยงกับกระแสโลก 
• เนนการกระทําที่พอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล  

และการสรางภูมิคุมกัน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• ประชากรมีอายุยืนยาว อัตราการเปนภาระของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน   
• เรงใชประโยชนจากวัยแรงงานในการเรงพัฒนาดานตางๆ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร 

• ความพยายามในการผลักดันใหเกิดความรวมมือและขณะเดียวกันยงัมีการ
แขงขันระหวางกันในกลุมอาเซียน 

• เสริมสรางความรวมมือระหวางกัน และตองปรับตัวใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

• ความรวดเร็วของการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูจากทั่วโลก สงผลให
แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มี
ลักษณะเปนสังคมโลกมากข้ึน 

• ใชเทคโนโลยีในการสรางโอกาสและการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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สภาพปจจุบันท่ีมีผลตออุดมศึกษาไทย 



• การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ และมีการแขงขันสูง 
• สรางคนใหตรงกับความตองการของภาคการจางงานและมี

ความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล 

ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

• การแบงขั้วทางการเมืองท่ีชัดเจนภายใตทัศนคติท่ีแตกตางกันสุดขั้ว
และไมมีจุดยืนตรงกลาง 

• ใชระบบการศึกษาสรางปญญาใหแกประชาชน บนพื้นฐานเคารพ
กติกาของสังคม เคารพผูอื่น และเคารพหลักการของการปกครอง 

วิกฤติทางการเมือง 
ของประเทศไทย 

• อัตราการใชพลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  
ภาวะโลกรอนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 

• สรางความตระหนักและต่ืนตัวในเร่ืองพลังงานและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังเปนฐานความรูในการวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 
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สภาพปจจุบันที่มีผลตออุดมศึกษาไทย (ตอ) 
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วิกฤติและโอกาสของการศึกษาไทย 

• ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยตางชาติมาต้ัง 
วิทยาเขตในประเทศสมาชิกอาเซียน  

• การแขงขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
• ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไมมีระบบการถายโอน

หนวยกิต และการรับรองคุณวุฒิระหวางกัน 
• การเคลื่อนยายคนโดยเสรีอาจทําใหเกิดการ

แพรกระจายของเชื้อโรค การเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย ยาเสพติดและอาชญากรขามชาติเขาสู
ประเทศไทย 

วิกฤติ 

• ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร โดย
เปนจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศนอกกลุมอาเซียน 

• ประเทศไทยเปนท่ีต้ังของหนวยงานระหวางประเทศ
ดานการศึกษาในระดับภูมิภาคหลายองคการ  

• ประเทศไทยมีนโยบายท่ีชัดเจนในการเปน 
ศูนยการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

• โอกาสในการรับนักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น 
 

โอกาส 
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บทบาทภาคอุดมศึกษา 

• มาตรฐานอุดมศึกษา 
• การสงเสริมการเคลื่อน ยาย 

นศ./อจ./นักวิจัย 
• การแลกเปลี่ยน 

การเยือน 

• การพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
เปนสากล 

• การพัฒนาบุคลากร 
• ศักยภาพการวิจัยและการสราง

องคความรู 
• การพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

• การเจรจาเปดเสรีการคา
บริการดานการศึกษา 

• การเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

• การทํา Mutual Recognition 
Arrangement (MRA) 

• การพัฒนาระบบ 
การถายโอนหนวยกิต 
และการประกันคุณภาพใน
ภูมิภาค ระดับ 

ภูมิภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ
กระทรวง 

ระดับ 
สถาบัน 
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การจัดทํายุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  

การแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย (โครงการนํารอง) 

การประชุมอยางไมเปนทางการระหวางผูบริหารระดับสูงของ สกอ. และ
หนวยงานที่รับผิดชอบการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

การประชุมเตรียมความพรอมอุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียนและการเปดเสรีการคาบริการดานอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2558 

กิจกรรมสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน 
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