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ประเด็นในการนําเสนอ

การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558

การศกึษากบัเงือ่นไขการเป็นประชาคมอาเซยีน

ผลกระทบตอ่การอดุมศกึษาไทย

ยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาไทย 
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การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558

ASEAN Vision 2020

วงสมานฉนัทแ์หง่
เอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต ้
(A Concert of 

Southeast Asian 
Nations)

หุน้สว่นเพือ่การ
พฒันาอยา่งมพีลวตั 
(A Partnership in 

Dynamic 
Development)

ชุมชนแหง่สงัคมที่
เอ ือ้อาทรและแบง่ปนั
(A Community of 

Caring and 
Sharing Societies)

มุง่ปฏสิมัพนัธก์บั
ประเทศภายนอก 
(An Outward-

Looking ASEAN)



การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558
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• ประกาศการรวมตวั
เป็นประชาคม
อาเซยีนในปี 2020
ทีป่ระกอบดว้ย
สามเสาหลกั
ไดแ้ก ่APSC, 
AEC และ ASCC

9th ASEAN 
Summit

• เลือ่นเวลา
การรวมตวั
เป็นประชาคม
อาเซยีนเร็วขึน้
เป็นภายในปี 
2015

12th ASEAN 
Summit

• รับรองกฎบตัร
อาเซยีน 
(ASEAN Charter)

• รับรอง AEC 
Blueprint

13th ASEAN 
Summit

• รับรอง APSC 
Blueprint

• รับรอง ASCC 
Blueprint

14th ASEAN 
Summit

AEC 
Blueprint

APSC 
Blueprint

ASCC
Blueprint

Bali Concord 
II

Bali Concord 
II

Cebu 
Declaration

Cebu 
Declaration



การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558

การเป็นตลาด
และฐานการ
ผลติเดยีว

การเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัทาง

เศรษฐกจิ

การพฒันา
เศรษฐกจิอยา่ง
เสมอภาค 

การบรูณาการ
เขา้กบัระบบ
เศรษฐกจิโลก 
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน



การพฒันาทาง
การเมอืง
เชน่ สง่เสรมิ
ประชาธปิไตย

การสรา้งบรรทดัฐาน
รว่มกนัในดา้นตา่งๆ 
เชน่ ไมส่ะสมอาวธุ 
ไมใ่ชก้าํลงัแกไ้ข

ปญัหา 

การป้องกนั
ความขดัแยง้

การแกไ้ข
การขดัแยง้

การสง่เสรมิ
สนัตภิาพและ
ฟื้นฟบูรูณะ

ประชาคมการเมอืงและความม ัน่คงอาเซยีน
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การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558



การพฒันา
มนษุย์

การคุม้ครอง
และสวสัดกิาร

สงัคม

สทิธแิละ
ความยตุธิรรม
ทางสงัคม

ความย ัง่ยนื
ดา้น

สิง่แวดลอ้ม

การสรา้ง
อตัลกัษณ์
อาเซยีน

การลด
ชอ่งวา่งของ
การพฒันา

ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซยีน
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การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558



การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558
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กลไกอาเซยีน
สํานกัเลขาธกิารอาเซยีน
(ASEAN Secretariat)

สํานกังานอาเซยีนแหง่ชาติ
(National Secretariat)

กรมอาเซยีน
กระทรวงการตา่งประเทศ

AEC
กระทรวงพาณชิย์

APSC
กระทรวงการตา่งประเทศ

ASCC
กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ผูป้ระสานงานหลกั
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การศกึษากบัเงือ่นไขการเป็นประชาคมอาเซยีน

บทบาทของการศกึษาตามปฏญิญาชะอํา หวัหนิ

เสาการเมอืงและความม ัน่คง
•สรา้งความเขา้ใจและความตระหนักเรือ่งกฎบตัรอาเซยีนผา่นหลกัสตูรอาเซยีน
ศกึษาและการแปลเป็นภาษาตา่งๆ ในอาเซยีน

• เนน้หลกัประชาธปิไตย เคารพสทิธมินุษยชน และสนัตภิาพในหลกัสตูรโรงเรยีน
•สนับสนุนใหเ้กดิความเขา้ใจและความตระหนักในความหลากหลายในอาเซยีน
• จัดใหม้กีารประชมุรว่มของผูบ้รหิาร/ผูน้ําโรงเรยีน

เสาเศรษฐกจิ
• พัฒนาทกัษะฝีมอืภายในประเทศ
• พัฒนาระบบขอ้มลูดา้นการศกึษาเพือ่การแลกเปลีย่นในอาเซยีน
•สนับสนุนการเคลือ่นยา้ยแรงงานมฝีีมอืในอาเซยีน
• พัฒนามาตรฐานดา้นอาชพี
•ผลกัดนัใหม้กีารพัฒนามาตรฐานทกัษะรว่มกนัของอาชวีศกึษาและมัธยมศกึษา

เสาสงัคมและวฒันธรรม
• พัฒนาเนือ้หารว่มดา้นอาเซยีน   จัดทําหลกัสตูรดา้นศลิปะและวฒันธรรมของอาเซยีน
• เสนอใหภ้าษาในอาเซยีนเป็นวชิาเลอืก   สง่เสรมิโครงการระดบัภมูภิาค
• สนับสนุนการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพในชมุชน  สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
• จัดใหม้กีารประชมุวจิัยดา้นการศกึษาของอาเซยีน   จัดกจิกรรมวนัอาเซยีน
• สง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งกนัและความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั
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การศกึษากบัเงือ่นไขการเป็นประชาคมอาเซยีน

• 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 build 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

บทบาทของการศกึษาในประชาคมอาเซยีน



11

การศกึษากบัเงือ่นไขการเป็นประชาคมอาเซยีน

แผนยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา 5 ปีของอาเซยีน

•Promoting ASEAN awareness
•Increasing access to and quality education;
education-performance standards, lifelong learning; 
professional development

•Strengthening cross-border mobility and 
internationalization of education

•Support for other ASEAN Sector Bodies with 
an interest in education.



อทิธพิลของการรวมตวัของประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีน

การเคลือ่นยา้ยแรงงานโดยเสรี

การยอมรบัใน
มาตรฐานการศกึษา
และปรญิญารว่มกนั

การยอมรบัคณุสมบตั ิ
ของบรกิารวชิาชพี

รว่มกนั

การใหบ้รกิาร
การศกึษาโดยเสรี

การศกึษาขา้ม
พรมแดน

คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษา
ในระดบันานาชาติ
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สถาบนัอุดมศกึษาต้องปรับตวัให้ทนักับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างบณัฑติที่พร้อมรับประชาคมอาเซียน

การเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาต้องเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานวชิาชีพของอาเซียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน

หลักสูตรการศกึษาต้องพฒันาสู่การเป็นหลักสูตรสาํหรับ
ภมูภิาคอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของนักศกึษา
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รู้ลึกในสาขาวชิา พฒันานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่รู้ลึกในสาขาวชิา พฒันานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่

รู้รอบเรื่องประวัตศิาสตร์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สังคมและสภาพเศรษฐกจิ
ของประเทศตนและของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

รู้รอบเรื่องประวัตศิาสตร์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สังคมและสภาพเศรษฐกจิ
ของประเทศตนและของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

มีทกัษะที่ดดี้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                     
การบริหารจัดการและมีภาวะผู้นํา

มีทกัษะที่ดดี้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                     
การบริหารจัดการและมีภาวะผู้นํา

มีการปรับตัวที่ดี สามารถทาํงานได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมมีการปรับตัวที่ดี สามารถทาํงานได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

มีทกัษะพืน้ฐานในการทาํงานมีทกัษะพืน้ฐานในการทาํงาน

มีความเป็นพลเมืองอาเซียนและสามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองอาเซียนและสามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย



แผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 
(พ.ศ. 2551-2565)

ภาพปจัจบุนัและอนาคต

-การเปลีย่นแปลงประชากร
-พลงังานและสิง่แวดลอ้ม
-การมงีานทาํและตลาดแรงงานใน
อนาคต

-การกระจายอํานาจการปกครอง
-การจัดการความขดัแยง้และความรนุแรง
-เยาวชน นักศกึษา และบณัฑติใน
อนาคต

-เศรษฐกจิพอเพยีง

ทศิทางและนโยบายของแผนฯ

-รอยตอ่กบัการศกึษาระดบัอืน่
-การแกไ้ขปัญหาอดุมศกึษาในปัจจบุนั
-ธรรมาภบิาลและการบรหิารจัดการ
-บทบาท ม/ส ในการพัฒนาขดีความสามารถ
 ในการแขง่ขนัของประเทศ
-การเงนิอดุมศกึษา
-การพัฒนาบคุลากรในอดุมศกึษา
-การพัฒนาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้
-โครงสรา้งพืน้ฐานการเรยีนรู ้
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ยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาไทย
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ยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาไทย

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 
การเพิม่ขดีความสามารถของ
บณัฑติใหม้คีณุภาพมาตรฐาน

ในระดบัสากล

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 
การพัฒนาความเขม้แข็งของ
สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การ
พัฒนาประชาคมอาเซยีน

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 
การสง่เสรมิบทบาทของ

อดุมศกึษาไทยในประชาคม
อาเซยีน

คน

องค์
ความ
รู ้

หลกั
สตูร

สิง่
แวด
ลอ้ม

ระบบ



• มองโลกในลักษณะทีเ่ป็นพลวตั มกีารเปลีย่นแปลง 
เชือ่มโยงกบักระแสโลก

• เนน้การกระทําทีพ่อประมาณบนพืน้ฐานของความมเีหตมุผีล 
และการสรา้งภมูคิุม้กนั

ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

• ประชากรมอีายยุนืยาว อตัราการเป็นภาระของผูส้งูอายมุี
แนวโนม้เพิม่สงูขึน้  

• เรง่ใชป้ระโยชนจ์ากวยัแรงงานในการเรง่พัฒนาดา้นตา่งๆ

การเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งประชากร

• ความพยายามในการผลักดนัใหเ้กดิความรว่มมอืและ
ขณะเดยีวกนัยังมกีารแขง่ขนัระหวา่งกนัในกลุม่อาเซยีน

• เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนั และตอ้งปรับตวัให ้
สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

การกา้วเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน

• ความรวดเร็วของการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและความรูจ้าก
ทั่วโลกสง่ผลใหแ้นวโนม้การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง มลีักษณะเป็นสงัคมโลกมากขึน้

• ใชเ้ทคโนโลยใีนการสรา้งโอกาสและการเขา้ถงึบรกิาร
ทางการศกึษา

ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี
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อดุมศกึษาไทย: ทศิทางและกลยทุธ์

สภาพปจัจบุนัทีม่ผีลตอ่อดุมศกึษาไทย



• การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตา่งๆ และ
มกีารแขง่ขนัสงู

• สรา้งคนใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคการจา้งงานและ
มคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

ความเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม

• การแบง่ขัว้ทางการเมอืงทีช่ดัเจนภายใตท้ัศนคตทิี่
แตกตา่งกนัสดุขัว้และไมม่จีดุยนืตรงกลาง

• ใชร้ะบบการศกึษาสรา้งปัญญาใหแ้กป่ระชาชน 
บนพืน้ฐานเคารพกตกิาของสงัคม เคารพผูอ้ืน่ และ
เคารพหลักการของการปกครอง

วกิฤตทิางการเมอืง
ของประเทศไทย

•อตัราการใชพ้ลงังานของโลกในภาพรวมจะเพิม่ขึน้อยา่ง
รวดเร็ว ภาวะโลกรอ้นและความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศมากขึน้

•สรา้งความตระหนักและตืน่ตวัในเรือ่งพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้เป็นฐานความรูใ้นการวจิัยรว่มกบัภาคเอกชน

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม

18

อดุมศกึษาไทย: ทศิทางและกลยทุธ์

สภาพปจัจบุนัทีม่ผีลตอ่อดุมศกึษาไทย (ตอ่)
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ภาพอนาคต: ความพรอ้มของอดุมศกึษาไทย

วกิฤตแิละโอกาสของการศกึษาไทย

• ปัจจบุนัมมีหาวทิยาลัยตา่งชาตมิาตัง้
วทิยาเขตในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

• การแขง่ขนัในการจัดการศกึษาเพิม่ขึน้
• ประเทศสมาชกิอาเซยีนยังไมม่รีะบบการ
ถา่ยโอนหน่วยกติและการรับรองคณุวฒุิ
ระหวา่งกนั

• การเคลือ่นยา้ยคนโดยเสรอีาจทําใหเ้กดิ
การแพรก่ระจายของเชือ้โรค การเขา้เมอืง
โดยผดิกฎหมาย ยาเสพตดิและอาชญากร
ขา้มชาตเิขา้สูป่ระเทศไทย

วกิฤติ

• ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบทาง
ภมูศิาสตร ์โดยเป็นจดุเชือ่มโยงระหวา่ง
ประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศนอก
กลุม่อาเซยีน

• ประเทศไทยเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน
ระหวา่งประเทศดา้นการศกึษาในระดบั
ภมูภิาคหลายองคก์าร 

• ประเทศไทยมนีโยบายทีช่ดัเจนในการเป็น
ศนูยก์ารศกึษาในกลุม่ประเทศเพือ่นบา้น

• โอกาสในการรับนักศกึษาตา่งชาตเิพิม่ขึน้

โอกาส



20

ภาพอนาคต: ความพรอ้มของอดุมศกึษาไทย

บทบาทภาคอดุมศกึษา

• มาตรฐานอดุมศกึษา
• การสง่เสรมิการเคลือ่น 
ยา้ย นศ./อจ./นักวจิัย

• การแลกเปลีย่น
การเยอืน

•การพัฒนาหลกัสตูร
ใหม้คีวามเป็นสากล

•การพัฒนาบคุลากร
•ศกัยภาพการวจิัยและ
การสรา้งองคค์วามรู ้

•การพัฒนาสิง่อํานวย
ความสะดวก

• การเจรจาเปิดเสรี
การคา้บรกิารดา้น
การศกึษา

• การเผยแพรค่วามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน

• การทํา Mutual 
Recognition 
Arrangement (MRA)

• การพัฒนาระบบ
การถา่ยโอนหน่วยกติ
และการประกนั
คณุภาพในภมูภิาค

ระดบั
ภมูภิาค

ระดบั
ประเทศ

ระดบั
กระทรวง

ระดบั
สถาบนั



21

ภาพอนาคต: ความพรอ้มของอดุมศกึษาไทย

การจัดทํายทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาไทยในการเตรยีมความพรอ้ม
สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 

การแลกเปลีย่นนักศกึษาระหวา่งมาเลเซยี-อนิโดนเีซยี-ไทย

การประชมุอยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงูของ สกอ. และหน่วยงานที่
รับผดิชอบการอดุมศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีน

การประชมุเตรยีมความพรอ้มอดุมศกึษาไทยเพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซยีน
และการเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นอดุมศกึษา

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษาไทยกบัอาเซยีน

โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพือ่นบา้น

กจิกรรมสนบัสนุนการเป็นประชาคมอาเซยีน
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มีศักยภาพที่จะเป็น

ศูนย์กลางการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาใน

อาเซียนและเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายพระพุทธศาสนา

ในต่างประเทศ

เป็นสถาบันที่ผลิต

พระสงฆ์นักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาที่มี

คุณภาพและมีความ

ประพฤตปิฏบิัตดิพีร้อม

เป็นขุมพลังทางปัญญา

ในการวจิยัด้าน

พุทธศาสนากับการ

พฒันาสังคม
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ขอ้มลู:   
•กระทรวงการตา่งประเทศ (www.mfa.go.th)
•สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (www.mua.go.th) 
•สํานักเลขาธกิารอาเซยีน (www.aseansec.org)
•เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน (www.aun-sec.org)
•ศนูย ์SEAMEO RIHED (www.rihed.seameo.org)


