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ภาพที่จะเกดิขึน้หลงั 31 ธค 2558 

• คนชาติอาเซียนจะเขา้มาท างานมากข้ึน  (เคล่ือนยา้ย
แรงงาน,ความสะดวกในการท าธุรกิจ) 

• นกัท่องเท่ียวเพิ่ม (ขอ้จ ากดัในการเดินทางลดลง) 
• คนไทยจะถูกแยง่งาน  บณัฑิตตกงาน 
• คนไทยอาจตอ้งไปท างานต่างประเทศเหมือน พม่า  ลาว ท่ี
เขา้มาไทย 



ภาพที่จะเกดิขึน้หลงั 31 ธค 2558 

• มีระเบียบ กฎเกณฑท่ี์สากลและ
เขม้งวด 

• มีนกัเรียน นกัศึกษาต่างชาติมากข้ึน
และหลากหลาย 

•คนไทยอาจลืมความเป็นไทย 



• จบแลว้ตอ้งแยง่งานกบัชาติอ่ืน (แพทย ์ พยาบาล 
ทนัตแพทย ์วิศวกร สถาปนิก นกับญัชี        
นกัส ารวจ)  

• ชาติท่ีมีภาษาดีกวา่จะแยง่งาน เช่น ฟิลิปปินส์ 
• อาจเกิดความขดัแยง้  ความสบัสนทาง
วฒันธรรม  



SWOT 
 



Strength  

• จุดแขง็ของนกัคึกษาไทย/คนไทย 

•Service mind 

•ความละเอียด  ปราณีต ใจเยน็ 
 



Weakness  



• สถาบนั IMD (International 

Institute for Management 

Development) พบวา่ การศึกษาของ
ไทยอยูล่  าดบั 47 จากทั้งหมด 58 ประเทศ  

      
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1375668373&grpid=&c

atid=03&subcatid=0306 

 



 

• การจดัอนัดบัการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั
ของเครือข่ายมหาวทิยาลยัโลก   จาก 48 
ประเทศ ดา้นคุณภาพการศึกษา  

• ไทยอยูล่  าดบั 41 ของโลก     ล  าดบัท่ี 8 ของ
อาเซียน  

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=137566
8373&grpid=&catid=03&subcatid=0306 

 



• จากการประเมินของ  PISA ซ่ึงประเมินศกัยภาพ และ
การใชค้วามรู้ ทกัษะท่ีเรียนมาใชใ้นชีวติจริงไดม้ากนอ้ย
เพียงใด (ประเมิน 3 ดา้น คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์) 

• พบวา่ไทยอยูล่  าดบั 50 จาก 65 ประเทศ 
 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=137566837
3&grpid=&catid=03&subcatid=0306 

 



• การส ารวจ Attitudes and Awareness toward 

ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey 
ของ ASEAN Foundation เม่ือปี พ.ศ. 2551 โดย Dr. 

Eric C. Thompson จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 
และ ผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึง
ส ารวจนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัชั้นน าของ
ประเทศสมาชิกอา เซียนทั้ง 10ประเทศๆ ละ 200-220 คน 
รวมทั้งส้ิน 2,170 คน   พบดงัน้ี 

 http://th.aectourismthai.com/aechub/469 

 

http://th.aectourismthai.com/aechub/469
http://th.aectourismthai.com/aechub/469


• ภาพรวมต่ออาเซียน  

• นกัศึกษาส่วนใหญ่รวมทั้งไทยมองอาเซียน
ในดา้นบวก ส่วนนกัศึกษาจากกมัพชูา ลาว
และเวยีดนามจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษต่อ
ความร่วมมือกบัอาเซียน 



• ความเป็นพลเมืองอาเซียน  

    -นกัศึกษา 88.5 % คิดวา่ประเทศของตนไดป้ระโยชน์จากการ
เป็นสมาชิกอาเซียน  
    -โดยนกัศึกษาจากกมัพชูา ลาวและเวยีดนามมีมุมมองเชิงบวกมาก
ท่ีสุด  
    -นกัศึกษาจากสิงคโปร์และพม่าเห็นดว้ยในเร่ืองน้ีนอ้ยกวา่ชาติอ่ืน  
       - 76.8% ของนกัศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นดว้ยวา่ตนเป็น
พลเมืองอาเซียน ส่วนนกัศึกษาไทยเห็นดว้ยร้อยละ 67 ซ่ึงอยูใ่น
เกณฑค่์อนขา้งต ่า 

 



• ความรู้ความเข้าใจต่ออาเซียน  

    -นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถระบุช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนได ้
9 ประเทศจาก 10 ประเทศ และสามารถระบุต าแหน่งประเทศ
อาเซียนในแผนท่ีได ้7 จาก 10 ประเทศ  
    -  75% สามารถจดจ าธงของอาเซียนได ้ ยกเวน้กมัพชูา
(ตอบถูก 63.1%) ฟิลิปปินส์ (38.6%) และไทย (38.5%)  

    - นอกจากน้ีไทยยงัเป็นประเทศท่ีจดจ าปีท่ีมีการก่อตั้งอาเซียน
ไดน้อ้ยท่ีสุดแม ้วา่อาเซียนจะถือก าเนิดในประเทศไทยกต็าม โดย
ตอบถูกเพียง 27.5% เท่านั้น ขณะท่ีค่าเฉล่ียของภูมิภาคคือ 
49.5%   

 



• ทศันคตต่ิอประเทศอาเซียนอ่ืน  

• นกั ศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่ประเทศท่ีตนคุน้เคยท่ีสุดใน
อาเซียนคือไทยกบัสิงคโปร์ อยา่งไรกต็าม นกัศึกษาจาก
ประเทศในอินโดจีนกลบัรู้สึกคุน้เคยกบัสิงคโปร์และ
มาเลเซีย มากกวา่เพื่อนบา้นท่ีใกลเ้คียงเช่นไทย 

• นกัศึกษาถึง 91.8% ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัประเทศ
อาเซียนอ่ืน ส่วนนกัศึกษาไทยเห็นดว้ยในขอ้น้ีเพียง 
87.5% ซ่ึงนอ้ยเป็นอนัดบัท่ีส่ีรองจากพม่า สิงคโปร์
และบรูไน 

 



• ทัศนคติต่อการเดินทางและท างาน  

• ประเทศอาเซียนท่ีนกัศึกษาอยากเดินทางไปมากท่ีสุด
คือสิงคโปร์ ไทย มาเลเซียและเวียดนาม  

• ประเทศท่ีนกัศึกษาอยากไปท างานไดแ้ก่ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย บรูไนและไทยตามล าดบั โดยกวา่คร่ึงหน่ึง
เลือกสิงคโปร์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การ
เคล่ือนยา้ยแรงงานวชิาชีพท่ีก าลงัจะเปิดเสรีใน 
อนาคตอนัใกล ้
 



• แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัอาเซียน  

• ส่วนใหญ่มาจากโทรทศัน์ โรงเรียน หนงัสือพิมพ์
และหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่อินเตอร์เน็ตและวทิย ุ 

• แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ครอบครัว การ
เดินทาง ภาพยนตร์ ดนตรีและการท างาน  

• แต่ละประเทศจะมีการบริโภคส่ือท่ีแตกต่างกนั โดย
วทิยจุะมีความส าคญัในประเทศอินโดจีนมากกวา่ส่ือ
อ่ืน  
 



• ความรู้และทศันคตขิองนักศึกษาแต่ละประเทศในภาพรวม 
    - บรูไน มีความความเขา้ใจเร่ืองอาเซียนดีมาก และมี
ทศันคติในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ 

    - กมัพชูา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนไม่ดีนกั แต่มี
ทศันคติในเชิงบวกและกระตือรือร้นต่ออาเซียนมาก 
    - อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ทศันคติในเชิงบวก โดยมีค่าเฉล่ียระดบักลางๆ ของภูมิภาค 
    - ลาว และเวยีดนาม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนดี
มาก และมีทศันคติในเชิงบวกและกระตือรือร้นต่ออาเซียนมาก 
  



• ความรู้และทศันคตขิองนักศึกษาแต่ละประเทศในภาพรวม 
     - พม่า มีความรู้ความเขา้ใจต่ออาเซียนนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของ
ภูมิภาค และมีความเห็นทั้งบวกและลบต่ออาเซียน 

    - ฟิลิปปินส์ มีความรู้ความเขา้ใจต่ออาเซียนนอ้ยกวา่
ค่าเฉล่ียของภูมิภาค แต่มีความเห็นในทางบวก 
   - สิงคโปร์ มีความรู้ความเขา้ใจต่ออาเซียนนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย
ของภูมิภาค คิดวา่ตนเป็นพลเมืองอาเซียนนอ้ยกวา่นกัศึกษาชาติ
อ่ืน แต่เห็นวา่ประเทศตนไดป้ระโยชน์อยา่งมากจากอาเซียน 

 



ทศันคติต่อชาวอาเซียน 

• ทศันคติต่อลาว 

• งานวจิยัส ารวจความคิดเห็นคนลาวท่ีมีต่อคนไทย  
• ไทยเป็นมิตรท่ีดี แต่ดูถูกคนลาวมากกวา่ประเทศใดในโลก 

โดยเฉพาะดาราและส่ือมวลชน  
• ลาวช้ีเวยีตนามเป็นมิตรท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด 

• ในสายตาของกลุ่มผูน้ าประเทศลาวจ านวน 39 คนไม่มีใครเห็น
วา่ไทยมีความจริงใจท่ีสุดเลยแมแ้ต่คนเดียว 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=556290 

 



• ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพ้ยายามระดม
คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัต่างๆ  

• “ความพร้อมของเรายงันอ้ย เม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น อยา่ง
ลาวเขารู้เร่ืองราวในประเทศไทย กมัพชูากรู้็ข่าวสารของ
ไทย แต่เรารู้ข่าวสารของกมัพชูานอ้ยมาก เดก็ของเรากไ็ม่
ค่อยรู้ภาษาอาเซียน แมจ้ะเป็นภาษาองักฤษเรากไ็ม่
สามารถจะส่ือสารกบัเขาได”้  



• จุฬาฯ พบวา่ บุคลากรศึกษา80%มีความรู้เก่ียวกบัการ
เขา้สู่อาเซียนระดบันอ้ยมากถึงไม่รู้เลย    เดก็ไทย 8 ใน 
10 ไม่กลา้ไปท างานต่างประเทศเพราะกลวัภาษา  แต่
ถามเดก็ชาติอ่ืนทุกคนอยากมาท างานในไทย (สมพงษ ์จิต
ระดบั/กรมประชาสมัพนัธ์) 

• นิดา้โพลระบุ  ประชาชนคร่ึงเดียวท่ีรู้วา่ ปี 58 จะเขา้สู่
อาเซียน            (1 พค.55/สยามรัฐ) 
 
 

 



สรุปจุดอ่อนของนกัศึกษาไทย 
• ความรู้ ความสามารถทัว่ไปอยูใ่นระดบัต ่า 
• ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนนอ้ย 
• ทกัษะภาษาองักฤษนอ้ย  
• ทศันคติต่อบางชาติไม่ถูกตอ้ง   
• ระเบียบวินยั   
 

 

 



เพื่อเตรียมรับอาเซียน    
บัณฑิตพนัธ์ใหม่ควรเป็นอย่างไร 

 



 
คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน  

 
 

 
 
 
 

• httpschool.esanpt1.go.thnitesaseanre_aseanASEAN%2

0section2.pdf 



• ทกัษะการส่ือสาร  
(Communication skill)    

• องักฤษ 

• มลาย ู(บาฮาซา) ประชากรอาเซียน 600 

ลา้นพดูมลาย ู300 ลา้น 



•ทกัษะการคิด (Thinking skill) 

•คิดวิเคราะห์  มีเหตุผล  กลา้คิด  
กลา้แสดงออก  



•ทกัษะการแกปั้ญหา   
(Problem solving skill)  

•ทกัษะศึกษา หาขอ้มูล 
 



รู้เรา 
• รู้ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง  
• รู้วา่เอกลกัษณ์ของไทยคืออะไร  
• รู้ส่ิงดีๆ เด่นๆ ของไทย   
 

 





รู้เขา 

•เร่ืองอาเซียน   



•ความเป็นมาของ ASEAN 

•ASEAN มีประเทศอะไรบา้ง  

•AC 

•AEC  





รู้เขา 
 

•ภาษาองักฤษ   
•ภาษาอาเซียน  
•มลาย ู    





  



รู้เขา 
• วฒันธรรม ศาสนา  
• สุขภาพ 
• การเมือง  กฎหมาย  ขอ้หา้ม  มารยาท 

• ส่ืงท่ีควรและไม่ควร (Do & Don’t) 



• มีความเป็น inter    
• ตรงเวลา  มีระเบียบวินยั   
• เคารพในสิทธิ  ศกัด์ิศรี  ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา   

•  เปิดใจ  เปิดสงัคม   
 



•อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 



บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 

พฒันาตนเอง  
• หาความรู้เร่ืองอาเซียน 
• พฒันาภาษา 
• ใชเ้อกสาร  ต ารา  ส่ือภาษาองักฤษ 

• ใช ้ICT  เทคโนโลยใีหม้ากข้ึน 
• เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  



บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
• หาโอกาสไปดูงาน/เท่ียวประเทศอาเซียน 
• เขา้ประชุมสมัมนากบัชาวต่างชาติบ่อยๆ 
• เรียนรู้เทคนิกวธีิการเรียนการสอนใหม่ๆ  
• ท าวจิยั  นวตักรรม 
• ใช ้KM  

• พฒันาตนเองอยูเ่สมอ (อ่าน  ฟัง  สงัเกต)   



กลยทุธ์ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 

•กิจกรรมนกัศึกษา   

•ASEAN Club    
 



กลยทุธ์ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
• จดัค่ายอาเซียน 

• กิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกภาษา  
วฒันธรรมในวิชา 

• กิจกรรมประจ าวนั  :การทกัทาย   วนัอาเซียน 
• กิจกรรมอ่ืนๆ: กีฬา 







•ป้าย  

•ระเบียบ  กฎเกณฑ ์







กลยทุธ์ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 

• ใช ้IT :E-learning, Distant learning, 

social media 

• Entertainment + Education : เพลง  
เตน้ร า  หนงั   

• พาไปศึกษาดูงาน:    ประเทศเพื่อนบา้น  พบกลุ่ม
ชาวอาเซียน 
 



 



กลยทุธ์ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 

•สร้างเครือข่าย   
•ใช ้KM   (สุนทรียสนทนา 
storytelling, AAR)  
 




