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ตอนท ี15    ยุทธศาสตร์อุดมศกึษาไทยในการเตรียมความพร้อม 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

 
 สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 

พ.ศ.2558 ตามกฎบตัรอาเซียน ซงึจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงทงัทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะ

ด้านการศกึษา ทงันีทีผา่นมา สกอ. ได้กําหนดให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการอดุมศกึษา และบรูณาการการเป็นประชาคม

อาเซียน เป็นปัจจยัสําคญัในการจดัทํากรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 เพือให้ระบบอดุมศกึษาเตรียมพร้อมใน

การรองรับให้ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนได้ อดุมศกึษาจําเป็นต้องเสริมหลกัสตูรในทกุคณะและภาควิชา ให้นกัศกึษา

ตระหนกัในเรืองของอาเซียนมากขนึ ทงัรายวิชาอาเซียนทวัไป รายวิชาทีเปรียบเทียบมิติตา่งๆ ในอาเซียน รายวิชาทีเจาะลกึ

เรืองเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมของประเทศอาเซียน นอกจากนียงัต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรืองของภาษา 

ทงัภาษาองักฤษทีเป็นภาษาในการทํางานของอาเซียน และภาษาของประเทศเพือนบ้าน 

 สกอ. ได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์อดุมศกึษาไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอดุมศกึษา 

เพือเป็นแนวทางให้สถาบนัอดุมศกึษาใช้วางแผนยทุธศาสตร์และนโยบายทงัในระยะสนัและระยะยาวตอ่ไป เพือให้คณุภาพ

บณัฑิตในอนาคตไปสูส่ากล และนําประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขนัได้ โดยสร้างความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกใน

การเคลือนย้ายนกัศกึษาและบคุลากรไปยงัประเทศเพือนบ้านในระยะเริมต้น และขยายวงให้กว้างขนึ 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีสาระสาํคัญดงันี 

พันธกจิ 

1. อดุมศกึษาไทยผลติบณัฑิตทีมีคณุภาพระดบัสากลและมีความตระหนกัในการเป็นสว่นหนงึของประชาคมอาเซียน 

2. อดุมศกึษาไทยพฒันาศกัยภาพในการจดัการการอดุมศกึษาให้มีคณุภาพร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป้าหมาย 

1. ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของบณัฑิตไทยอยูใ่นระดบัทีทดัเทียมกบับณัฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. สถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่จดัการเรียนการสอนทีเอือตอ่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 

3. สถาบนัอดุมศกึษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการทีทําร่วมกบัประเทศอาเซียนเพิมมากขนึในแตล่ะปี 

4. จํานวนบณัฑิตทีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาไทย สามารถทํางานทงัในหน่วยงานระหวา่งประเทศ บริษัทข้าม

ชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุม่ประเทศอาเซียนเพิมขนึในแตล่ะปี 

5. จํานวนนกัศกึษาอาเซียนในสถาบนัอดุมศกึษาไทยเพิมขนึร้อยละ 25 ตอ่ปี 

ตัวชีวัด 

1. คะแนนการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนกัศกึษาไทยโดยเฉลียอยูใ่นระดบัทีทดัเทียมกบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน 

2. จํานวนสถาบนัอดุมศกึษาทีจดัการเรียนการสอนเกียวกบัอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. จํานวนกิจกรรมทางวิชาการทีทําร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
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4. จํานวนบณัฑิตไทยทํางานในหน่วยงานระหวา่งประเทศและบริษัทข้ามชาติในไทย และ/หรือ ประกอบการในกลุม่ประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

5. จํานวนนกัศกึษาอาเซียนในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

ยุทธศาสตร์ที 1 การเพมิขีดความสามารถของบัณฑติให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  

กลยุทธ์  

1.   พฒันาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษของนกัศกึษาไทยในระดบัทีใช้ในการทํางานได้  

2.   พฒันาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข้ามวฒันธรรมของบณัฑิตไทย  

มาตรการทีควรพจิารณาดาํเนินการ  

• สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และระบบวดัผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษทีมีประสทิธิภาพ ตงัแตก่ารศกึษา

ระดบัพืนฐานไปจนถงึระดบัอดุมศกึษา   

• สง่เสริมการผลติและพฒันาอาจารย์ด้านการสอนภาษาองักฤษ รวมทงัภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทงัในระดบั 

 การศกึษาขนัพืนฐาน อาชีวศกึษาและอดุมศกึษา  

• สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกียวกบัอาเซียนตงัแต่ระดบัพืนฐานไปจนถงึ 
 ระดบัอดุมศกึษา และการวิจยัด้านอาเซียนศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา รวมทงัการพฒันาสือการเรียนการสอน  

• สง่เสริมการแลกเปลียนนกัศกึษาโดยสนบัสนนุการถ่ายโอนหน่วยกิตระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของไทยกบัประเทศ 

 สมาชิกอาเซียนอยา่งตอ่เนืองและเป็นระบบ  

• สง่เสริมการจดักิจกรรมเพือเปิดโลกทศัน์และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาไทยได้แสดงความสามารถในเวทีระดบันานาชาติ 
 โดยเฉพาะอยา่งยิงระดบัอาเซียน รวมถงึกิจกรรมเพือสร้างความตระหนกัในการเป็นพลเมืองอาเซียน  

กจิกรรม/โครงการที สกอ. ควรริเริม/สนับสนุน/กาํหนดนโยบาย 

 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และการกําหนดมาตรฐานการวดัสมรรถนะด้านภาษาองักฤษของบณัฑิต 

 การผลิตและพฒันาอาจารย์ด้านการสอนภาษาองักฤษ 

 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 การจดัสรรทนุเพือการแลกเปลียนนกัศกึษาในอาเซียนและการพฒันาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตในอาเซียน 

 การจดักิจกรรมเพือเปิดโลกทศัน์นกัศกึษาไทยสูน่กัศกึษาอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาความเข้มแขง็ของสถาบันอุดมศกึษาเพือการพัฒนาประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์  

1. พฒันาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล  

2. สง่เสริมการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมเกียวกบัอาเซียนในสถาบนัอดุมศกึษา  

3. พฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้มีคณุภาพระดบัสากล  

4. พฒันาโครงสร้างพืนฐานให้มีคณุภาพระดบัสากล  

5. พฒันาวิชาการและการวิจยัสูค่วามเป็นเลิศ  

6. พฒันาระบบอดุมศกึษาแหง่อาเซียนมาตรการทีควรพิจารณาดําเนินการ  
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มาตรการทีควรพจิารณาดาํเนินการ  

• สง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษากําหนดสดัสว่นอาจารย์ระดบัปริญญาเอกให้สงูขนึ รวมทงัสนบัสนนุให้อาจารย์ผลติผลงาน

ทางวิชาการเพือเลือนตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะในระดบัศาสตราจารย์ให้มากขนึ  

• สร้างเครือข่ายด้านการวิจยัระหวา่งศนูย์ความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัสถาบนัอดุมศกึษา/หน่วยงาน/องค์กร

ทงัภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาทีสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศและทิศทางของอาเซียน  

• สนบัสนนุทนุวิจยัระดบัปริญญาเอก ทนุพฒันาอาจารย์ และทนุสนบัสนนุเพือผลติงานวิจยัและเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น ใน

การประชมุทางวิชาการระดบัภมูิภาค และวารสารทางวิชาการในระดบันานาชาติ เป็นต้น 

• สง่เสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจยัของนกัวิชาการไทยและอาเซียน  

• สง่เสริมการพฒันาหลกัสตูรนานาชาติในสาขาทีประเทศไทยมีความเชียวชาญและเป็นทีต้องการของตลาดงานในอาเซียน   

• สง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นต้น   

• สง่เสริม/สนบัสนนุ/จดัสรรงบประมาณให้อาจารย์ชาวตา่งประเทศทีมีความรู้ ความสามารถและความชํานาญสงู เช่น ผู้ ที

เคยได้รับรางวลัโนเบล มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อดุมศกึษาไทย  และ/หรือ ทําวิจยัใน

สถาบนัอดุมศกึษาเพือยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการอดุมศกึษาไทย  

• สง่เสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของไทยและสถาบนัอดุมศกึษาในอาเซียนเพือ
ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนั   

• สง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมทงัการอํานวยความสะดวกในด้าน

ตา่งๆ  เช่น การเข้าใช้ห้องสมดุ/ห้องปฏิบตัิการ หอพกันกัศกึษานานาชาติ เป็นต้น 

• สง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาพฒันาโครงสร้างพืนฐานสงิอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทีมีความเป็นนานาชาติ
ทงัในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลกัสตูร และดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์   

• สง่เสริมการสร้างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอดุมศกึษาในอาเซียน โดยเฉพาะในด้านคณุภาพและคณุวฒิุ

ทางการศกึษาผ่านกลไกความร่วมมือระดบัอดุมศกึษาทีมีอยู่ เช่น SEAMEO RIHED,  AUN เป็นต้น  

กจิกรรม/โครงการที สกอ. ควรริเริม/สนับสนุน/กาํหนดนโยบาย 

 การพฒันาศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา 

 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจยัในอาเซียน 

 การจดัตงัสํานกังานการศกึษานานาชาติ 
 การสนบัสนนุการลงทนุด้านการอดุมศกึษาเพือพฒันาโครงสร้างพืนฐานในสถาบนัอดุมศกึษา 

 การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนและการวิจยัเกียวกบัอาเซียน รวมถึงการพฒันาสือการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนพฒันากลไกเพือสร้างระบบอดุมศกึษาแหง่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที 3 การส่งเสริมบทบาทของอุดมศกึษาไทยในประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์  
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1. สง่เสริมบทบาทความเป็นผู้ นําของสถาบนัอดุมศกึษาไทยทีเกียวข้องกบัสามเสาหลกัในการสร้างประชาคมอาเซียน 

โดยเฉพาะอยา่งยิงในเสาด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน   

2.  สร้างความตระหนกัในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอดุมศกึษาไทยในการพฒันาประชาคมอาเซียนทงั

ในด้านบวกและลบ  

3.  สง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศกึษาในกลุม่ประเทศเพือนบ้าน  

4.  พฒันาศนูย์ข้อมลูเกียวกบัสถาบนัอดุมศกึษาในอาเซียน  

มาตรการทีควรพจิารณาดาํเนินการ  

• ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเกียวกบักระบวนการดําเนินงานสูก่ารรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและความเคลือนไหวในการเจรจา
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการศกึษาในอาเซียนและระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจาแก่สถาบนัอดุมศกึษาและผู้ ที

เกียวข้องอยา่งต่อเนือง  

• สง่เสริมการสร้างความตระหนกัในเรืองเอกลกัษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทงัสง่เสริมกิจกรรมสมัพนัธ์ใน

หมูป่ระชาชน ประชาคมอดุมศกึษา และเยาวชนอาเซียน  

• สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษากบัหน่วยงานทีเกียวข้องในการเตรียมการเพือใช้ประโยชน์และป้องกนั
ผลกระทบทีเกิดจากการเคลือนย้ายกําลงัคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น 

• จดัทํา Mapping สถาบนัอดุมศกึษาแกนหลกัในสาขาทีมีความเชียวชาญและเป็นความต้องการของเขตพืนที 

 เศรษฐกิจตา่งๆ โดยเชือมโยงระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาไทยทีมีความเชียวชาญและตอบสนองต่อการพฒันาพืนทีเศรษฐกิจ

ตา่งๆ กบัสถาบนัอดุมศกึษาในอาเซียน  

• สง่เสริมให้อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาไทยไปสอน/วิจยั/ให้บริการวิชาการ/ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมแก่สถาบนัอดุมศกึษา

ในอาเซียน  

กจิกรรม/โครงการที สกอ. ควรริเริม/สนับสนุน/กาํหนดนโยบาย 

 การพฒันาศนูย์ข้อมลูเกียวกบัอาเซียนและความเคลือนไหวอืนๆ ทีเกียวข้องและกิจกรรมสมัพนัธ์ 

 การสง่เสริมให้สถาบนัการศกึษาเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวิชาการในประเดน็ทีเกียวข้องกบัการพฒันาประชาคมอาเซียน 

 การจดัประชมุผู้บริหารระดบัสงูด้านอดุมศกึษาของอาเซียนเพือสนบัสนนุการสร้างกลไกเพือความกลมกลืน 

(Harmonization) ของระบบอดุมศกึษาแหง่อาเซียน 

 การให้บริการการศกึษาและฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 จดัตงัหน่วยงานในสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาดําเนินการเกียวกบัอาเซียนโดยตรงเพือเป็นหน่วยประสานงาน 

กระตุ้นให้เกิดการริเริมสร้างสรรค์และทํางานร่วมกบัองค์กรทีมีอยู่แล้วในอาเซียนให้เกิดความเข้มแข็ง 

 การพฒันาความเข้มแข็งด้านภาษาไทยและภมิูปัญญาไทยรวมทงัการให้ความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

แหล่งอ้างองิข้อมูล   

- จดหมายข่าวสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (HEC Newsletter) ปีที 2 ฉบบัที 52 ประจําวนัที 7 มีนาคม 2554  
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