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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทย รัฐบาลไทย และ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกสถาบันเกิดความตระหนักในความ
เป็นประชาคมอาเซียน และความเป็นภูมิภาค ทั้งนี้เพราะอาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอยู่ด้วย
นั้น ได้ก�ำหนดให้วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้ เป็นวันที่อาเซียนจะเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายถึงประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทย
และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเป็น
อาเซียน และประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมรับและทันกับความเปลี่ยนแปลง
โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ส�ำคัญที่สุดคือการสร้าง
ความพร้อมในทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน “ความร่วมมือ
พร้อมแข่งขัน” กับประเทศอาเซียนอื่น และประเทศอื่นทั่วโลก
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ซึ่งผู้น�ำอาเซียนได้มีข้อตกลงก�ำหนดให้ประชาคมอาเซียน เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน เป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง มีการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
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Abstract
The objectives of this article are to encourage ASEAN awareness and to
promote deeper regional awareness for Thai people, Thai government and
executive administrators in higher education institutes in Thailand, since ASEAN
Community is coming into being within December 31, 2015. At that time
Thailand and other Asian countries in Association of Southeast Asian Nations
become members of ASEAN Community. This means that Thailand, in another
word, Thai government and higher education executives must have knowledge
about “ASEAN” and “ASEAN Community” and get ready for using education
as the tools to develop human resources through closer educational cooperation
and life-long learning. And the important reason for strengthening in human
resource development is to get ready for “Competitiveness through Strategic
Co-operation”.

บทที่ 2

ด้านโอกาสและอุปสรรคของการอุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นั้น โอกาสของการอุดมศึกษาไทยมีมาก เริ่มตั้งแต่การที่กฎบัตรอาเซียนได้ก�ำหนด
ให้มกี ารเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพือ่ บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน
ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ขณะเดียวกัน ด้านความท้าทาย เพื่อให้ประเทศไทยโดย
เฉพาะรัฐบาลไทยบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันนั้น
ประเทศไทยต้ อ งเป็ น ผู ้ จั ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์
ประเทศไทยใน “ความร่วมมือพร้อมแข่งขัน” ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเรื่อง “ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21” ทักษะการด�ำรงชีวติ และการท�ำงาน ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ความรูแ้ ละทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ สือ่ สาร ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ
ทีส่ ร้างรายได้ การรูจ้ กั ด�ำรงชีวติ อย่างพอเพียง การรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีในชีวติ และการ
ท�ำงาน การรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีพหุภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม การรู้จัก
กระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ค�ำส�ำคัญ : ความท้าทาย, อุดมศึกษาไทย, ประชาคมอาเซียน
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The three areas of ASEAN Community which will be discussed in this
paper are: ASEAN Political-Security Community: APSC, ASEAN Economic
Community: AEC and ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC.
In terms of opportunities and challenges, higher education in Thailand
concerns both opportunities and challenges. As for opportunities, which are
stated in ASEAN Charter: that “strengthening co-operation in education to achieve
an ASEAN caring and sharing community” In terms of challenges, in order to
strengthen cooperation on education to achieve an ASEAN caring and sharing
community, Thailand must invest in people to get ready for “competitiveness
through strategic co-operation”. Besides, Thailand should promote the 21st
century skills and knowledge, these are –learning and innovation skills, together
with ASEAN Community knowledge, ASEAN language skills, knowledge and
understanding about career, sufficiency economy, and multi-culture, thinking
and learning skills, including the knowledge about democracy.
Keywords : Challenges, Higher Education in Thailand, ASEAN
Community

บทนำ�
“ประชาคมอาเซียน” ได้ถูกก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 นี้
จะท�ำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ก็จะเป็นประเทศสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนด้วยนั้น มีประเด็นค�ำถามว่าประเทศไทย รัฐบาลไทย คนไทย
สถาบันอุดมศึกษาไทย บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเพียงใด ทราบถึงผล
กระทบต่อการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยอย่างไร
ศักยภาพของการอุดมศึกษามีความพร้อมและสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนมากน้อยเพียงใด และสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความตระหนักในความเป็น
ประชาคมอาเซียนแค่ไหนและได้เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไว้ประการใดบ้าง
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ประเด็นค�ำถามข้างต้น ผู้อ่านสามารถหาความกระจ่างได้จากบทความนี้ทั้งสิ้น
เพราะในเนื้อหา ผู้เขียนได้เรียบเรียงพัฒนาการของอาเซียนสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนไว้เป็นล�ำดับ กล่าวถึงผลกระทบต่อประเทศไทย คนไทย และการศึกษาไทย
โดยให้ความส�ำคัญเฉพาะเจาะจงไปที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งๆ ที่ผลกระทบ
เกิดกับทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมก็ตาม แต่การจัดการด้าน
การอุดมศึกษาจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง เพราะว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
จะเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายก�ำลังคน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึน้ ส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นย้าย
องค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน อุดมศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส�ำหรับรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งถูกก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคมดัง
ที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น จ�ำเป็นต้องถูกน�ำมาขยายความเพื่อความชัดเจน ณ ที่นี้ด้วย
นัน้ เพราะยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นระหว่าง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้งๆ ที่ประชาคมอาเซียนประกอบ
ด้วย 3 เสาหลัก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเพียง 1 ใน 3 เสาหลักดังกล่าว
ขณะเดียวกันด้านการศึกษา แม้ว่าการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักด้าน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทั้ง 3 เสาหลัก การ
ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะและขีดความสามารถ ขาดจิตส�ำนึก ขาดความ
ตระหนัก ขาดความพร้อม ขาดการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอื่นๆ สามารถจัดการได้ด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งกระท�ำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้คือ การสร้างสังคมฐานความรู้ สร้าง
เศรษฐกิจฐานความรู้ การจัดการศึกษาข้ามชาติขา้ มพรมแดน การจัดการให้บคุ ลากร
ไทยมีสมรรถนะสากล การส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเรือ่ ง “ทักษะในศตวรรษที่ 21” การ
จัดการให้มแี นวคิดส�ำหรับเรียนรูย้ คุ ใหม่ไว้ปรับตัวเพือ่ ด�ำรงชีวติ ได้แก่ การต้องเรียน
เพื่อรู้ เรียนเพื่อปฏิบัติ เรียนเพื่อด�ำรงชีพส�ำหรับด�ำรงชีวิตและเรียนเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ จะเป็นความท้าทายทีป่ ระเทศไทย คนไทย สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้จดั การให้
ประเทศไทยพร้อมใน “ความร่วมมือพร้อมแข่งขัน” ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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การก�ำหนดให้อาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2558 ซึ่งหมายถึงปลายปีนี้ จึงเป็นความท้าทายของการศึกษาไทย
โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยทีจ่ ะต้องร่วมรับมือกับสถานการณ์ของ
โลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) และเศรษฐกิจฐานความรู้
(Economic-based Society) เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรม และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนา “บุคลากร” การเปลี่ยนกรอบความคิดให้ข้ามแดนการหล่อหลอม
อนาคตของอาเซียน การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นทั้งประชาชนของประเทศ
และประชาชนของอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะการปรับทัศนคติและเพิม่ สมรรถนะ
การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเรียนรู้เรื่องการ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การเปิดโลกทัศน์ ฯลฯ ล้วนต้องอาศัย “การศึกษา”
การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคนเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการท�ำงาน
ของเสาหลักทั้ง 3 เสา ดังนั้น ทิศทางการศึกษาจึงต้องเน้นการเตรียมความพร้อม
อย่างเข้มแข็งเพื่อให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมั่นใจและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติ ด้วยการใช้แนวทางและ
กิจกรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลายในการสร้างความตระหนักรูแ้ ก่เยาวชนและประชาชน
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ในศตวรรษที่ 21 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อ และหลักสูตรอาเซียน การจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาอาเซียน การจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
และการจัดท�ำสื่อเผยแพร่ รวมทั้งการก�ำหนดคุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน และ
บัณฑิตไทยในยุคประชาคมอาเซียนแล้วพัฒนาให้เป็นจริงให้ได้
ผูเ้ ขียน เห็นความส�ำคัญ เห็นความจ�ำเป็นและเห็นประโยชน์ทผี่ อู้ า่ นจะพึงได้รบั
จากบทความนี้ จึงขอถือโอกาสมีสว่ นร่วมในการรวบรวมข้อมูล เพือ่ ย�ำ้ เตือนถึงความ
ท้าทายที่คนไทย และบัณฑิตไทยต้องร่วมกันตระหนักและต้องเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พร้อมๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ
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1. ความเป็นมาของอาเซียนและแนวคิด แผนปฏิบตั กิ าร และปฏิญญา
ของประ คมอาเซียน
อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations – ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
ตามปฏิญญาอาเซียนหรือปฎิญญากรุงเทพฯ ในยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมือง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยผู้มีบทบาทส�ำคัญในสมัยนั้น คือ พันเอก
ดร.ถนัด คอมันตร์ วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเพือ่ ส่งเสริมเสถียรภาพในภูมภิ าค
เร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยอาศัย
ความร่วมมือกัน และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน รวมทั้งหา
แนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น โดยเป็นการลงนามในปฏิญญาของ
ประเทศสมาชิกที่มีที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศคือ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย

พัฒนาการของอาเซียนสู่ความเป็นประ คมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) หรืออาเซียนซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บทที่ 2

ในการเขียนครั้งนี้ ผู้เขียนขอกล่าวเป็น 3 หัวข้อ ตามล�ำดับดังนี้
หัวข้อที่ 1 กล่าวถึง ความเป็นมาของอาเซียนและแนวคิด แผนปฏิบัติการและ
ปฏิ ญ ญาของประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ทราบความเป็ น มาของ
ประชาคมอาเซียน
หัวข้อที่ 2 กล่าวถึงประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 3
เสาหลักของประชาคมอาเซียน
หัวข้อที่ 3 กล่าวถึงความท้าทายของคนไทย และการอุดมศึกษาไทย ในการ
สร้างความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
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มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ.2510
ต่อมาบรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้าเป็นสมาชิกอันดับที่ 6 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอันดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ.2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่าเข้า
มาเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ตามล�ำดับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540
และราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2542 รวมสมาชิกทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 ประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเทศสมา ิก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ราชอาณาจักรไทย
บรูไน ดารุสซาลาม
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่เข้าเป็นสมา ิก
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967)
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967)
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967)
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967)
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ.1968)
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984)
วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)

เพื่อให้ความร่วมมือของอาเซียนก้าวไปสู่ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่
ชัดเจนร่วมกัน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.
1997) ผู้น�ำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประกาศ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020.
(ASEAN Vision 2020) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 14–16 ธันวาคม พ.ศ.2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 9 เมือ่ วันที่ 7–8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2546
ณ นครบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น�ำอาเซียนได้ประกาศแถลงการณ์บาหลีฉบับที่
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2 (Bali Concord II) แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค
เป็นประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) โดยภายใต้ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 (ค.ศ.
2005) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น�ำอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งรัด
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้เร็วกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ จาก
ปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เป็นปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และแถลงการณ์บาหลี
ฉบับที่ 2 โดยลงนามในปฏิญญาเซบู เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ.
2015
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอ�ำ–หัวหิน เมื่อวันที่ 1 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2552 ผูน้ ำ� อาเซียนได้ลงนามในแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน พร้อมทัง้ ได้ประกาศปฏิญญาชะอ�ำ หัวหินว่าด้วยแผนงานส�ำหรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2552 – 2558 ที่ประกอบด้วยสามเสาหลัก
แผนงานการจัดตั้งประ คมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC
Blueprint) เน้นกระบวนการเสริมสร้างอาเซียนให้เป็น 1) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน 2) ภูมภิ าคทีเ่ ป็นปึกแผ่น สงบสุขและรับผิดชอบร่วม
กันในการรักษาความมั่นคงรอบด้าน และ 3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก มีความพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้น
แผนงานการจัดตั้งประ คมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เน้น
การบูรณาการด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน คือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมที่มี

บทที่ 2

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ประชาคมการเมืองและความ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมและ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN
(ASEAN Economic
วัฒนธรรมอาเซียน
Political – Security
Community: AEC)
(ASEAN Socio-Cultural
Community: APSC)
Community: ASCC)

บทที่ 2
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การเคลือ่ นย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมอื อย่างเสรี 2) การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาคด้วยการพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเพื่อความแข็งแกร่งและแข่งขันได้
กับภูมิภาคอื่น
แผนงานการจั ด ตั้ ง ประ คมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASCC
Blueprint) เน้นให้ประชาชนอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รบั
โอกาสและเข้าถึงการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม ประกอบด้วย
ความร่วมมือ 6 ด้านคือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) การคุม้ ครองและสวัสดิการ
สังคมด้วยการลดความยากจน ส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย และ 3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4) ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และ 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา

2. ประ คมอาเซียน (ASEAN Community : AC)
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community : APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
3. ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community : ASCC)
1) ประ คมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political–
Security Community : APSC)
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริม
รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมัน่ คงในภูมภิ าคเพือ่ เป็นพืน้ ฐานความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องการให้ประเทศสมาชิกมีการ
พัฒนาค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกันบนหลักการส�ำคัญที่ยึดมั่นควบคู่กันไปคือ
การไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคม เช่น การเคารพ
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หลักการสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลักการ
นิตธิ รรมในอาเซียน โดยมุง่ เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นทีต่ งั้ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนยังต้องการให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และ
แข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน โดยเฉพาะการ
รับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โรคระบาด การก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์
ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ฯลฯ
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ ให้อาเซียนเป็น
สังคมทีม่ คี วามไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน มีเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ประ คมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจดุ เริม่ ต้นจากการลงนามร่วมกันของผูน้ ำ� อาเซียน
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 เมือ่ ครัง้ ประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) ณ ประเทศอินโดนีเซีย
เป้าหมายของประ คมเศรษฐกิจอาเซียน
การรวมตัว เป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายในปี พ.ศ.2558 นั้น
กลุ่มประเทศอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง
มีขดี ความสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ได้ โดยสร้างความร่วมมือทีค่ รอบคลุมถึง
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ความตกลงด้านคุณสมบัติ
วิชาชีพ การหารือนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาคกันอย่างใกล้ชดิ มาตรการ
ทางการเงินด้านการค้า ความเชื่อมโยงด้านการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนใน
การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
และในการด�ำเนินการสู่เป้าหมายดังกล่าว อาเซียนได้จัดท�ำแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งถือเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่
ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม มีองค์ประกอบส�ำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
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แผนภาพ: เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single
Production Base) ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบส�ำคัญ คือ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้โดยเสรี ในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้
โดยเสรีนั้น อาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน โดย
ครอบคลุมเรือ่ ง ข้อตกลงเรือ่ งภาษี กฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า การลด/เลิก มาตรการ
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี มาตรฐานสินค้าและการจัดตั้งคลังข้อมูลอาเซียน เป็นต้น
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ อาเซียนได้มีการจัดท�ำข้อตกลงยอมรับร่วม
ด้านคุณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพหลักทีจ่ ะมีการเคลือ่ นย้ายในอาเซียนจ�ำนวน 7 วิชาชีพ
ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่างส�ำรวจ และนักบัญชี และใน
อนาคตอันใกล้จะมีการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติใน 32 ต�ำแหน่ง งานด้านการ
ท่องเทีย่ วและโรงแรม ซึง่ ข้อตกลงยอมรับว่าร่วมก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณา
สมรรถนะของบุคลากรในต�ำแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม
และ/หรือประสบการณ์ในการท�ำงาน เป็นเกณฑ์พนื้ ฐานในการรับรองมาตรฐานของ
วิชาชีพร่วมกัน
2) การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
(Highly Competitive Economic Region) ซึ่งจะท�ำให้ผู้บริโภคของอาเซียนมีทาง
เลือกในการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น
3) การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่าง
เท่าเทียมกัน (Equitable Economic Development)
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4) การ อมโยงอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (Fully
Integrated into Global Economic) เพื่อท�ำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นใน
การเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลก และท�ำให้อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
อาเซียนจึงจ�ำเป็นต้องมองออกไปนอกกลุ่มที่มากกว่า AEC
3) ประ คมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio–
Cultural Community: ASCC)
ประ คมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแนวคิดหลักในด้านการท�ำนุบ�ำรุง
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของอาเซียนโดยมี
เป้ า หมายให้ อ าเซี ย นเป็ น ประชาคมที่ มี ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ได้ ก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทร และแบ่งปันกันโดยเน้นพัฒนาสังคมใน
ทุกๆ ด้าน เช่น การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน การจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
การขจัดปัญหาความยากจน ปัญหาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น
2) การจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดย
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลใน
การติดตามตรวจสอบตลาดแรงงานและดัชนีด้านทรัพยากรมนุษย์ สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม การคุ้มครองทางสังคมและระบบการจัดการความเสี่ยงในสังคม
เป็นต้น
3) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความยัง่ ยืน โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งการ
พยายามขจัดปัญหาและการป้องกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
4) การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน โดยสร้างจิตส�ำนึกความเป็นอาเซียนผ่าน
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นต้น
ผลประโย น์ทคี่ นไทยและประเทศไทยจะได้รบั จากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
คนไทยและประเทศไทย จะได้รับผลประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนี้
1) ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ดังนี้
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• สนับสนุนให้ไทยมีความมั่นคงทางด้านการเมือง โดยไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ และมีการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ด้วยสันติ
• สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิก
• ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค
• สนับสนุนการมีทา่ ทีรว่ มกันในเวทีระหว่างประเทศ และเพิม่ อ�ำนาจต่อรอง
ในการเจรจากับประเทศและกลุม่ ประเทศต่างๆ โดยเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศย่อมมีพลังมากกว่าเสียงของเพียงประเทศเดียว
2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ :• AEC จะท�ำให้เกิดการเพิม่ พูนการค้าสินค้า เมือ่ ลดภาษีสนิ ค้า ผูบ้ ริโภคจะ
ได้ประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าน�ำเข้าถูกลง เพิ่มก�ำลังซื้อของประชาชน
• AEC ท�ำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึ้นโดยรวม 10 ประเทศ มีประชากรกว่า
600 ล้านคน สินค้าไทยและธุรกิจไทยที่มีความช�ำนาญ เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม
ร้านอาหาร สุขภาพ สินค้าเกษตร สินค้ารถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ จะมีโอกาสมากขึน้
• ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในด้านการปรับระเบียบ กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือหรือวิชาชีพมากขึ้น ในอนาคตไทย
จะได้รบั ประโยชน์จากสาขาวิชาชีพทีอ่ าเซียนได้ตกลงร่วมกันในสาขาวิชาชีพทีไ่ ทยมี
ความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
ต่อไป
• AEC จะเป็ น แรงกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยปรั บ ตั ว และเตรี ย ม
ความพร้อมกับสภาพการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยต้องเร่งปรับคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรง
3) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนี้
• ผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซงึ่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนอย่างยัง่ ยืน โดยประชาชนเป็นหัวใจของการสร้างประชาคมอาเซียน
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• ได้รบั ประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น โรคระบาดต่างๆ และยาเสพติด การ
ส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม รวมถึงความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยพิบัติ เป็นต้น
ผูเ้ ขียนได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว ล�ำดับต่อไปผู้เขียนขอกล่าวถึงความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการ
เข้าสู่ประ คมอาเซียนโดยล�ำดับดังนี้
1. ประโยชน์ของความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ความท้าทายของคนไทยและอุดมศึกษาไทยในการสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประโย น์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีประโยชน์หลาย
ประการ
• สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 26 มหาวิทยาลัย ด้วยระบบการโอนหน่วยกิตในระดับ
อุดมศึกษาของอาเซียน
• สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมการจัดท�ำคูม่ อื แนวทางในการ
จัดท�ำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท�ำหลักสูตรอาเซียนของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ น และการให้ทนุ การศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้
มีโอกาสและได้รับประสบการณ์ในการศึกษา ดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม และประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ฝกึ ฝน
การใช้ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้โดยผ่าน
“เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน” (ASEAN University Network : AUN)
• ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเรือ่ ง “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)
ซึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ
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ทักษะการด�ำรงชีวิตและการท�ำงาน (Life Literacy Skills) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมี
ความรู้อย่างเดียวไม่พอ นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในหลายๆ ด้าน พร้อมๆ
กันไปด้วย
• สนับสนุนให้มีแนวความคิดส�ำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ไว้ปรับตัว เพื่อด�ำรง
ชีวิตอยู่ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์ได้ว่า คนเราต้องเรียน เพื่อรู้
(Learning to Know) เรียนเพื่อปฏิบัติ (Learning to Do) เรียนเพื่อมีอาชีพส�ำหรับ
ด�ำรงชีวิต (Learning to Be) และเรียนเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to Live
Together) เนื่องจากสังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม
• เพิม่ โอกาสให้กบั นิสติ นักศึกษา อาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จากการทีม่ ปี ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้
มีมติให้ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ภาคเรียน ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของ
อาเซียน และของสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยก�ำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน
กลางเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน กลางเดือนมกราคม
• ส่งเสริมให้สำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ท�ำกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualification for Higher Education:
TQF: HEd) ใน 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และได้น�ำสู่การปฏิบัติแล้ว
• ส่งเสริมให้กระทรวงศึกษาธิการผลักดันให้มีการด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน ได้แก่ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยการเรียนของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การศึกษา กฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในสาขา
การศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เป็นต้น
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ความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการสร้างความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประ าคมอาเซียน
บทที่ 2

จากการวิจยั ระหว่างส�ำนักงาน UNESCO กรุงเทพฯ และศูนย์ภมู ภิ าคของซีมโี อ
ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) เรื่อง “A Situational
Analysis of Higher Education Reforms in South-East Asia Countries” เมือ่ ปี พ.ศ.
2548 พบว่าแม้วา่ อุดมศึกษาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความแตกต่าง
และความหลากหลาย ซึง่ หล่อหลอมมาจากภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ ความพยายาม
ในการสร้างชาติทแี่ ตกต่างกัน รวมถึงแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงของโลก แต่ประเทศ
ส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็เผชิญกับความท้าทายที่ไม่ต่างกัน ประการแรกคือ การเพิ่ม
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาว นทีม่ จี ำ� นวนและความ
ต้องการเพิ่มขึ้นในการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ค�ำนึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาควบคูไ่ ปด้วย ความท้าทายประการทีส่ อง ได้แก่
ความหลากหลายของประเภทและหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ทวีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนกลุ่มต่างๆ การ
ศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลเป็นรูปแบบการศึกษาที่จะได้รับความนิยม
มากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงาน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนีก้ ารศึกษาข้าม ติ
(transnational education) ก็มแี นวโน้มจะเติบโตเพิม่ ขึน้ โดยประเทศมาเลเซียได้รบั
การกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์และการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
ทางไกลมากที่สุดในภูมิภาค
ความท้าทายประการต่อมาคือ การพัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษา ใน
ช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาการแลกเปลีย่ นนักศึกษาและนักวิชาการระหว่างประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ได้ทวีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นโดยล�ำดับและจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจาก
ประสบการณ์การศึกษาในสภาพแวดล้อมนานาชาติและทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมเป็นคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศ
และระหว่างประเทศ การเติบโตของการศึกษาข้ามชาติทวั่ โลกและการจัดตัง้ วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้แสดงให้เห็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ทางการ
ศึกษากับอุดมศึกษาในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น
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การผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบรา การ เพื่อเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารกิจการของตนได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่นและสามารถ
สนองตอบความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มีอสิ ระในการแสวงหางบ
ประมาณเพิ่มเติมผ่านการให้บริการการศึกษาในเชิงพาณิชย์ การปรับรูปแบบการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นไปในรูปแบบการบริหารงานของภาคเอกชน
(corporatization) และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
การเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการแก่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อแลกกับการ
เพิม่ ความสามารถในการตรวจสอบได้ (accountability) ประเทศไทยเป็นประเทศ
สมาชิกหนึง่ ของอาเซียน จ�ำเป็นต้องเตรียมการเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ของอาเซียน ซึ่งผลกระทบที่ส�ำคัญต่ออุดมศึกษาไทย คือการเปิดเสรีการค้าด้าน
การศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษา ท�ำให้การเคลื่อน
ย้ายก�ำลังคนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสะดวกขึน้ เกิดการเคลือ่ นย้าย
องค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน การจัดการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น แต่การศึกษาของคนไทยอยู่
อันดับท้ายๆ ของอาเซียน ภาษาอังกฤษของคนไทยมีปัญหา การ เทคโนโลยี
สารสนเทศต้องเร่งพัฒนา แรงงานไทยยังจ�ำเป็นต้องได้รับการศึกษาและฝึก
อบรม เพื่อยกระดับทักษะสู่แรงงานที่มีความรู้ (Knowledge Workers) จึงจะ
อยู่รอดได้ในประชาคมอาเซียน
การเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย มีจ�ำนวนและความ
ต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
ควบคู่ไปด้วย
จากประเด็นความท้าทายของการอุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่ประ คม
อาเซียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ให้ความส�ำคัญในฐานะที่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้การรวมตัวเป็นประชาคม
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เพื่อให้การจัดท�ำยุทธศาสตร์ มีความครบถ้วน และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประเมินศักยภาพอุดมศึกษาไทย
ในมิติที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม (SWOT Analysis) โดยดูจากจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม / อุปสรรค (Threats) ซึง่ ปรากฏผลวิเคราะห์
ดังนี้

บทที่ 2

อาเซียนจะท�ำให้การเคลื่อนย้ายก�ำลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิด
การเคลือ่ นย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อุดมศึกษาจึงจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมี
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงได้ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดกรอบการพัฒนาของอาเซียนโดยเฉพาะการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นหลัก และได้วิเคราะห์บทบาทของการ
อุดมศึกษากับเงือ่ นไขการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ศักยภาพของการอุดมศึกษา
ไทยในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงแนวพื้นที่เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ
และเส้นทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงที่มีผลต่อการอุดมศึกษา
ไทย ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อประเมินศักยภาพ
อุดมศึกษาไทย รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558
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บทที่ 2

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย 1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยตัง้ แต่
ความร่ ว มมื อ /สมาคม รวมถึ ง เครื อ ข่ า ย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถพัฒนา
สารสนเทศในระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น
นักเรียนให้มีพื้นความรู้ความสามารถในการ
AUN, ASAIHL, ASEN-UNINET, AUAP,
ใช้ ภ าษาได้ ใ นระดั บ สากล และระดั บ
UMAP, Internet II เป็นต้น
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีม่ รี ะดับความเข้ม
ข้นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้อย
เกินไป
2. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรนานาชาติ 2. สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และนักศึกษาขาด
จ� ำ นวน 844 หลั ก สู ต ร ที่ พ ร้ อ มรองรั บ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและการ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ แ ละความร่ ว มมื อ ทาง
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้การ
วิชาการกับต่างประเทศ
เรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาไทยยังมีอยู่ในวงจ�ำกัด
3. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยมี ห ลั ก สู ต รระดั บ 3. สถาบันอุดมศึกษาไทยไม่สามารถผลิตบัณฑิต
บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต
ที่มีคุณภาพ
และบริการ
4. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยหลายแห่ ง เป็ น ที่ 4. สถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้
ยอมรับในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน
ความสนใจในเรื่องการเปิดเสรีการค้าบริการ
และการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ท� ำ ให้ ข าดการเตรี ย มความพร้ อ มในการ
รองรั บ การเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารด้ า นการ
ศึกษา
5. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเข้มแข็งทาง 5. สถาบันอุดมศึกษาไทยยังใช้ประโยชน์น้อย
วิชาการในสาขาที่เป็น niche ของประเทศ
จากหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการศึกษา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เวชศาสตร์เขตร้อน
ในระดับภูมิภาคที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
เกษตรเขตร้อน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
และขาดความสนใจที่จะเคลื่อนย้ายภายใน
เกษตร เป็นต้น
อาเซียน
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) (ต่อ)

บทที่ 2

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
6. สถาบันอุดมศึกษามีศูนย์ความเป็นเลิศทาง 6. สถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังเน้นการ
วิชาการ/ศูนย์วิจัยต่างๆ ที่มีศักยภาพในการ
เรียนการสอนมากกว่าการวิจัยและพัฒนา
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจยั กับ
ต่างประเทศ ซึง่ ช่วยยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
7. ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี 7. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ก� ำ กั บ
เอกต�่ ำ กว่ า แผนที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละสั ด ส่ ว น
ดูแลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งทางวิชาการต�่ำ
ให้มีคุณภาพ
8. สถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ 8. สถาบันอุดมศึกษาไทยขาดการท�ำงานร่วมกัน
มีศักยภาพทางวิชาการพร้อมที่จะให้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างเครือข่ายระหว่าง
การศึกษาแก่ประเทศเพือ่ นบ้านทีอ่ ยูต่ ามแนว
สถาบันภายในประเทศเนือ่ งจากขาดเป้าหมาย
พื้นที่เศรษฐกิจ
การพัฒนาร่วมทีช่ ัดเจน
9. การจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี
คุณภาพไม่เท่าเทียมกัน
10. ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ของไทยเป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซียน
11. ประเทศไทยขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับระบบการศึกษา และกฎระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
12. สถาบันอุดมศึกษาไทยขาดการผนึกก�ำลังร่วม
กั บ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ต ่ า ง
ประเทศ ท� ำ ให้ ข าดพลั ง ร่ ว มและความ
สอดคล้องในการด�ำเนินการ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

บทที่ 2

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม / อุปสรรค (Threats)

1. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระหว่าง 1. ปัจจุบนั มีมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตัง้ วิทยาเขต
ประเทศด้านการศึกษาในระดับภูมภิ าคหลาย
ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น เช่ น สิ ง คโปร์
องค์การ เช่น SEAMES, SEAMEO RIHED,
มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น ท�ำให้สถาบัน
SEAMEO TROPMED, UMAP IS,
อุดมศึกษาไทยเสียเปรียบในเชิงแข่งขัน
UNESCO และ AUNS
2. ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ 2. การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาระดับ
โดยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก
อุดมศึกษาท�ำให้มีการแข่งขันในการจัดการ
อาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และ
ศึกษาเพิ่มขึ้น
อยู ่ ใ นแนวพื้ น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ทางเศรษฐกิ จ
(Economic Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญในอาเซียน เช่น GMS และ IMT-GT
เป็นต้น
3. ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็น 3. ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มรี ะบบการถ่าย
ศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
โอนหน่วยกิต และการรับรองคุณวุฒริ ะหว่างกัน
4. การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนจะ 4. ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นบางประเทศมี
ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและก�ำลังคนที่มี
มาตรการจูงใจให้ผู้มีความสามารถโดดเด่น
ความสามารถทางวิ ช าชี พ และด้ า นภาษา
ไปศึ ก ษาและท� ำ งานในประเทศได้ เช่ น
เพิ่มขึ้น
สิงคโปร์
5. อาเซียนมีกฎบัตรและวิสัยทัศน์ 2020 เป็นก 5. การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีอาจท�ำให้เกิดการ
รอบในการด�ำเนินงานร่วมกันของประเทศ
แพร่กระจายของเชือ้ โรค การเข้าเมืองโดยผิด
สมาชิกอาเซียน
กฎหมาย ยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ
เข้าสู่ประเทศไทย
6. การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการเชื่อมโยง 6. ประเทศไทยยังไม่มกี ารเตรียมการเพือ่ รองรับ
ระหว่าง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ปัญหาจากการเคลื่อนย้ายคนตามแนวพื้นที่
จะสามารถน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการสร้าง
เศรษฐกิจที่ดีพอ
ประชาคมสั ง คมตามเป้ า หมายในปี พ.ศ.
2558
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2) ยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็น
ประ คมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
บทที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานในระดับสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับทีใ่ ช้ใน
การท�ำงานได้
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท�ำงานข้ามวัฒนธรรมของ
บัณฑิตไทย
โดยมียุทธวิธี อาทิ
• ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาระดั บ พื้ น ฐานไปจนถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา
• ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนือ่ งและเป็น
ระบบ
• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ เปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาไทย
ได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาประ คมอาเซียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบัน
อุดมศึกษา

บทที่ 2

48

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
โดยมียุทธวิธี อาทิ
• ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน
• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอาเซียน
• ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา
เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
• ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยและสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น�ำของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ
สามเสาหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
โดยมียุทธวิธี อาทิ
• ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมูป่ ระชาชน ประชาคมอุดมศึกษา
และเยาวชนอาเซียน
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ในการเตรียมการเพื่อใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
ก�ำลังคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น
• ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให้บริการ
วิชาการ/ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
จากประเด็นความท้าทายของการอุดมศึกษาไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมินศักยภาพการอุดมศึกษาไทย และ
จากการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาไทยในการเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ความส�ำคัญ ผู้เขียนมั่นใจว่า ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่นในการอุดมศึกษาไทยไป
ระดับหนึ่งแล้วนั้น ผู้เขียนจึงขอเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ท่านผู้อ่าน
สามารถเห็นภาพประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของไทยได้อย่างชัดเจน ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ศักยภาพของการอุดมศึกษา
ไทยในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน กรอบความร่วมมือระดับเครือข่าย
ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ความท้าทายในกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษา
ไทย เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และประการสุดท้ายคือ การให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงั้ กับบุคลากรในระบบและนอกระบบ ดังราย
ละเอียดทีจ่ ะกล่าวต่อไปและผูเ้ ขียนมัน่ ใจด้วยว่า ท่านผูอ้ า่ นจะเห็นด้วยกับผูเ้ ขียนถึง
ประโยชน์ทกี่ ารอุดมศึกษาไทยจะพึงได้รบั จากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 โดยมิต้องค�ำนึงถึงความท้าทายใดๆ
1. ศักยภาพของการอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันกับประเทศสมา กอาเซียน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบนั อยูใ่ นภาวะทีม่ กี ารแข่งขันสูงทัง้ ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีบ่ ง่ ชีศ้ กั ยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยทีแ่ สดงถึง
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย
1.1 การประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
สังกัดและในก�ำกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒ
ั นาระบบและกลไก
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การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาตาม
องค์ประกอบคุณภาพที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
1.2 การประกันคุณภาพภายนอก โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พฒ
ั นาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล
1.4 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ติ (Thai
Qualifications Framework on Higher Education: TQF: HEd)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี พ.ศ.2552 เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�ำนโยบายตามมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบัณฑิตด้วยการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้

2. กรอบความร่วมมือระดับเครือข่าย ระดับอุดมศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอาเซียนและได้รับภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
• เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)
• ศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO
Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED)
• สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning: ASAIHL)
• ส�ำนักงานเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and
the Pacific: UMAP International Secretariat)

ความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 51
The Challenges of Thai Higher Education towardASEAN Community in the Year 2015

ความท้าทายในกลยุทธ์การจัดการศึกษาของอุดมศึกษาไทย เพื่อ
เข้าสู่ประ คมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
บทที่ 2

การเข้าสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลกระทบด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมทัง้ เชิงบวกและลบ ซึง่ จะท�ำให้เกิดความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์
และการแข่งขันกันเองในระหว่างประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่
ประเทศไทยจะต้องเร่งด�ำเนินการก็คือ การเตรียมพร้อมของพลเมืองไทยที่จะก้าว
เข้าไปยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสง่างาม ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งระดับรัฐ ระดับสถาบัน นักศึกษา บัณฑิต
และพลเมืองไทยโดยรวม
ระดับรัฐ สามารถกระท�ำโดย :
1) ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคูก่ บั การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
อื่นที่เหมาะสม
2) เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน แก่บุคลากร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการศึกษา
3) การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวก และการกระชับความสัมพันธ์กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
4) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐ และเอกชนให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทย
ทักษะด้านภาษาและความรอบรู้ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
เพือ่ เตรียมความพร้อมของแรงงานไทย ในการเข้าสูต่ ลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน
ได้อย่างมีศักยภาพ
1. ส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทย โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดตัง้ หน่วยงานเกีย่ วกับอาเซียนโดยตรง เพือ่ เป็นหน่วยงานประสาน
และกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ และท�ำงานร่วมกับองค์กรที่มีอยู่แล้วใน
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อาเซียนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้สถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาไทย เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม วิ ช าการในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาประชาคมอาเซียน จัดงบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถและความช�ำนาญสูง เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล มาบรรยายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย
ระดับสถาบัน
1) พัฒนาความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาความเป็นสากล
ของอุดมศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล
1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน และการวิจยั เกีย่ วกับอาเซียน รวม
ถึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ
และเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอาเซียน
4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม
ให้มีความเป็นนานาชาติ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
7. ปรับเปลีย่ นเชิงนโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แล้วสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับมากกว่าปิดกั้น เพื่อ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8. พัฒนาภาพลักษณ์สถาบัน ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันและพัฒนา
ระบบการติดต่อสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) การจัดการศึกษาของอุดมศึกษาไทยเพือ่ ความพร้อมสูป่ ระ คมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558
ดังนั้น เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้
อุดมศึกษาไทยควรจัดการศึกษา ที่ประกอบด้วย
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บทสรุป
จากรายละเอียดที่ผู้เขียนได้กล่าวเป็นล�ำดับ สรุปได้ว่าการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย และการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยนั้น ประเทศไทย
หรือรัฐบาลไทย สถาบันอุดมศึกษาไทย บุคลากรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา และพลเมืองไทยโดยทัว่ ไปทีข่ าดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียน และ

บทที่ 2

1. ASEAN Literacy ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน
ทุกมิติ (ภูมิ-ประวัติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ)
2. Language Literacy ความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา
มาเลเซีย ภาษาเวียดนาม
3. Career Literacy อาชีพที่สร้างรายได้ และสอดคล้องกับ market needs
4. Sufficiency Economy Literacy การรูจ้ กั ด�ำรงชีวติ อย่างพอเพียงและสมดุล
สามารถพึ่งตนเองได้
5. Multicultural Literacy การรูจ้ กั อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมทีม่ พี หุภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6. IT Literacy การรู้จักใช้เทคโนโลยี ในชีวิตและการท�ำงาน
7. Thinking and Learning Literacy การรู้จักกระบวนการคิด และวิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
8. Democracy Literacy ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมีความโปร่งใส
นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้ว อุดมศึกษาไทย ยังจ�ำเป็นต้องปลูกฝัง
จิตส�ำนึก และคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของคนไทย เช่น วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีจติ ให้บริการ เป็นต้น เพือ่ เป็นพลเมืองอาเซียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีอตั ลักษณ์
ร่วมกัน แต่มีรากฐานความเป็นคนไทยที่ดีด้วย
3) ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งกับบุคลากรในระบบ
และนอกระบบ ทัง้ กับผูป้ ระกอบการและพลเมืองไทยโดยทัว่ ไป เพือ่ เตรียมพร้อม
กับการเปิดเสรีประ คมเศรษฐกิจอาเซียน

บทที่ 2
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ประชาคมอาเซี ย น รวมทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย ที่ ข าดความรู ้ ความสนใจ
ความตระหนัก ในเรื่อง การเปิดเสรีการค้านบริการด้านการศึกษา ท�ำให้ขาด
การเตรียมความพร้อมในการรองรับ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา จะได้
รับทราบ เข้าใจ และพร้อมทีจ่ ะสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา และบริหารจัดการ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา “ให้ความร่วมมือ พร้อมแข่งขัน” ท่ามกลาง “ความท้าทาย” เพื่อ
มุง่ ให้อดุ มศึกษาไทยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนด้วย การจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานสากล โดยจะจัดได้อย่างเหมาะสม ตรงตามประเภทและหลักสูตรทีผ่ เู้ รียน
ต้องการ บัณฑิตมีคุณภาพระดับสากล “มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และก้าวหน้า มีทักษะ
ด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม” มีความเป็นสากลของอุดมศึกษา
ด้วยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบสากล และมีสภาพแวดล้อมนานาชาติ
มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น น�ำเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
จัดการ เพราะในการให้ข้อมูลผู้เขียนได้เรียบเรียงรายละเอียดเป็นล�ำดับ เพื่อง่ายใน
การท�ำความเข้าใจ ตั้งแต่ความเป็นมาของอาเซียน การที่อาเซียนจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้ พร้อมรายละเอียดเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนซึง่ ประกอบ
ด้วย 3 เสาหลัก คือ เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการศึกษา โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแผนงานของทั้ง 3
เสาหลัก พร้อมประโยชน์ที่คนไทยและประเทศไทยจะได้รับ จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนไว้อย่างชัดเจนและในล�ำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องของบทความนี้คือ
ความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการเข้าสูป่ ระ คมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ที่ผู้เขียนให้ความส�ำคัญที่สุด เพราะจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กล่าวในรายละเอียด
เกีย่ วกับความท้าทายทีเ่ มือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนแล้ว ประเทศไทยและพลเมืองไทย
จะต้องเผชิญกับปัญหา ข้อจ�ำกัดทีเ่ ป็นความท้าทายประการใดบ้าง โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษา และท่ามกลางความท้าทายเหล่านั้น
ประเทศไทยหรือรัฐบาลไทย สถาบันอุดมศึกษาไทย และนักศึกษาไทยได้เห็นปัญหา
และข้อจ�ำกัดแล้ว จะมีกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดการศึกษาระดับ
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อุดมศึกษา ท่ามกลางความท้าท้ายเหล่านี้ จนสามารถน�ำภาพลักษณ์และบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยสู่สายตาโลกได้อย่างสง่างาม และเป็นที่ต้องการของตลาด และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป
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