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ASEAN 
Charter

Art. 1 Purposes

10. 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.

WPE 2011-2015



ปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสรมิสรางความรวมมอืดานการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมาย
 ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน

บทบาทการศึกษา

APSC AEC ASCC

การสรางความเขาใจและความ
 ตระหนักถึงความสําคญัของกฎ
 บัตรอาเซียน

การพัฒนา national skills 

framework สู  ASEAN skills 

recognition framework

การจัดทําเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน
 รวมกันสําหรับครูใชอางอิงใน

 โรงเรียน

การสงเสริมหลักการ
 ประชาธิปไตย การเคารพสิทธ

 
ิ

มนุษยชนและคณุคาแหงสันติสุข
 ในหลักสูตรของโรงเรียน

การสงเสริมใหมีการเคลื่อนยาย
 ไปมาหากันของนักเรียนใน

 ภูมิภาคมากขึ้น

การจัดใหมีวิชาเกี่ยวกับศิลปะและ
 วัฒนธรรมอาเซียนในระดับ

 บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ตางๆ

การสงเสริมใหครูเกิดความเขาใจ
 อันดีและความชื่นชมวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และความเชื่อท
 

ี่

แตกตางกันในภูมิภาค:
 

online 

database

การสนับสนุนใหกําลังแรงงาน
 ระดับทักษะเคลื่อนยายไปมาใน
 ภูมิภาคมากขึ้น โดยมีการปกปอง

 และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
 และวิชาชีพดวย

การจัดใหมีการเรียนการสอน
 ภาษาตางๆ ของอาเซียน ใน
 ฐานะทางเลื่อกดาน

 ภาษาตางประเทศในโรงเรียน



APSC AEC ASCC

การจัดใหมีเวท

 
ี

ผูบริหารโรงเรียน 
สําหรับการ

 แลกเปลี่ยนความ

 คิดเห็นกันเปนประจํา

 เกี่ยวกับประเด็น

 ตางๆ ในอาเซียน 
การยกระดับ

 ความสามารถ และ
 การพัฒนาเครือขาย

 ของผูบริหาร

 โรงเรียน

การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนน

 ความสามารถเชิงสมรรถนะในการประกอบ

 อาชีพ เพื่อใหทรัพยากรมนุษยของอาเซียน
 มีศกัยภาพในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาค

 และระดับโลก ตลอดจนสอดรับกับความ
 ตองการทางอุตสาหกรรม โดยประสานงาน

 กับ งานในสวนของ ASEAN Labour 

Ministers Meeting

การสงเสริมใหเยาวชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 
โดยการสงเสริมใหมีโครงการที่ออกไปยังสวนตางๆ  
ขณะนี้มีหลายโครงการดําเนินการอยูแลว เชน ASEAN 

Student Exchange Prog; ASEAN Youth Cultural 

Forum; ASEAN University Youth Summit; AUN 

Educational Forum  เปนตน

การกระตุนใหมีการพัฒนามาตรฐาน

 รวมดานความสามารถเชิงสมรรถนะ

 สําหรับอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพื่อเปนฐานในการสงเสริมใหเกิด

 การยอมรับความสามารถรวมกัน

 ตอไป

การสนับสนนุใหชมุชนุในพื้นที่ชนบทเขาถึงการศึกษาคุณภาพ

การสงเสรมิการรยีนรุตลอดชีวิตเพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อ

 ปวงชน 

การสงเสรมิความรวมมือสดานการวิจัยและพัฒนา ใหนักวิจัยจาก

 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น

 ตางๆ

สงเสรมิความเขาใจ ความตระหนัก ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม

 โดยมีการบูรณาการเขาไปในหลักสูตรของโรงเรยีน 
ASEAN Green School Awards

การแบงปนทรัพยากร มกีารคํานึงถึงเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อ

 การศึกษาระดับภูมิภาค



•
 

พันธกิจไทย

▫
 

สรางและพัฒนากลไกความ
 รวมมือดานการศึกษา

ระดับชาติ 
ภูมิภาค 
นานาชาติ

เผยแพรความรู สราง
 เจตคติที่ดี ตระหนัก
 ถึงการเตรียมความ
 พรอมสู AC

พัฒนาคุณภาพ
 การศึกษาไทย

นักเรียน

ตระหนักถึง

การเตรียมตัว

ดานการศึกษา

& ตลาดงาน

WPE



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสูการสรางประชาคมอาเซียน



ระดับการรบัรูเกี่ยวกับการเปดเสรีการคา และการเตรยีมรบัมือ
 (นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร 102 คน ใน กทม และปริมณฑล)

MEAN S.D.

2.1 ทานรูจัก “อาเซียน (ASEAN)” หรือไม 2.51 0.76

2.2 ทานรูจักความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใตกรอบ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) หรือไม 1.91 0.66

2.3 ทานทราบถึงการเปดเสรีวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซยีนในป 2015 หรอืไม 1.54 0.73

2.4 ทานทราบถึงการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายวิศวกรในอาเซยีนในรูปของ 

จัดทําความตกลงยอมรบัรวม (MRA) โดยวิศวกรที่มีคุณสมบัตติามที่กําหนดสามารถ

 จดทะเบียนเปนวิศวกรวชิาชีพอาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) 

หรือไม 1.42 0.55

2.5 ทานไดมีการเตรยีมตวัเพื่อรบักบัการเปดเสรีวิชาชีพบริการทางวิศวกรรมหรือไม 1.46 0.67

1 หมายถึง ไมทราบเรื่องนี้มากอน 
2 หมายถึง เคยไดยินมาบาง แตไมทราบรายละเอียด
3 หมายถึง รับทราบเรื่องราวเหลานี้
4 หมายถึง รับทราบเรื่องราวเหลานี้เปนอยางดี ในระดับรายละเอียด
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ระดับการรับรูเกีย่วกับการเปดเสรีการคา 
และการเตรียมรับมอื (จําแนกตามผลการศึกษา)

GPA > 3.25 GPA < 3.25

MEAN S.D. MEAN S.D.

2.1 ทานรูจัก “อาเซียน (ASEAN)” หรือไม 2.5 0.74 2.52 0.77

2.2 ทานรูจักความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใตกรอบ “ประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หรอืไม 1.91 0.81 1.91 0.62

2.3 ทานทราบถึงการเปดเสรีวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซยีนในป 2015 

หรือไม 1.32 0.65 1.6 0.74

2.4 ทานทราบถึงการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายวิศวกรใน

 อาเซยีนในรูปของ จัดทําความตกลงยอมรบัรวม (MRA) โดยวิศวกรท

 
ี่

มีคุณสมบตัิตามที่กําหนดสามารถจดทะเบียนเปนวิศวกรวชิาชีพ

 อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) หรอืไม 1.32 0.57 1.45 0.55

2.5 ทานไดมีการเตรยีมตวัเพื่อรบักบัการเปดเสรีวิชาชีพบริการทาง

 วิศวกรรมหรือไม 1.27 0.55 1.51 0.69
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ระดับการรับรูเกีย่วกับการเปดเสรีการคา 
และการเตรียมรับมอื (จําแนกตามระดับการศึกษา)

Undergraduate Graduate

MEAN S.D. MEAN S.D.

2.1 ทานรูจัก “อาเซียน (ASEAN)” หรือไม 2.49 0.75 2.58 0.79

2.2 ทานรูจักความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใตกรอบ “ประชาคม

 เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หรอืไม 1.91 0.66 2 0.85

2.3 ทานทราบถึงการเปดเสรีวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซยีนในป 2015 

หรือไม 1.53 0.67 1.58 1.08

2.4 ทานทราบถึงการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายวิศวกรใน

 อาเซยีนในรูปของ จัดทําความตกลงยอมรบัรวม (MRA) โดยวิศวกรท

 
ี่

มีคุณสมบตัิตามที่กําหนดสามารถจดทะเบียนเปนวิศวกรวชิาชีพ

 อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) หรอืไม 1.43 0.55 1.42 0.67

2.5 ทานไดมีการเตรยีมตวัเพื่อรบักบัการเปดเสรีวิชาชีพบริการทาง

 วิศวกรรมหรือไม 1.48 0.65 1.17 0.39
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ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs)

MRAMRA y/m/d signedy/m/d signed

MRA on MRA on EngineeringEngineering ServicesServices 2005/12/92005/12/9

MRA on MRA on ArchitecturalArchitectural ServicesServices 2006/11/192006/11/19

Framework ArrangementFramework Arrangement for the Mutual for the Mutual 
Recognition of Surveying QualificationsRecognition of Surveying Qualifications

2006/11/192006/11/19

MRA on MRA on NursingNursing ServicesServices 2006/12/82006/12/8

MRA on MRA on MedicalMedical PractitionersPractitioners 2008/7/252008/7/25

MRA on MRA on DentalDental PractitionersPractitioners 2008/7/252008/7/25

MRA FrameworkMRA Framework on Accountancy Serviceson Accountancy Services 2008/7/252008/7/25



11

ประชากรวัยแรงงาน และ

ประชากรวัยเด็ก

ลดสัดสวน

ศักยภาพการแขงขัน

ลดลง



วิเคราะหแผนกลยุทธไทยที่สอดคลองกับ WPE 2011-2015 และเสนอ
 แผนการดําเนินงานฯ

 หนา 118-130

นโยบายไทย
 ดาน

 การศึกษาใน
 กรอบ

 อาเซียน

แผนปฏิบัต
 

ิ

การ 

ASCC/APSC/
 AEC

ปฏญิญา
 ชะอํา-หัวหิน

WPE 2011-
 2015

แผนการ
 ดําเนินงานฯ



ขอคดิจากประสบการณที่ผานมา

Basic Pre-requisite



•
 

การเปดเสรีการคาบริการ (GATS): 

พัฒนาการระดับปานกลาง (modest)

▫
 

การเปดเสรีบริการทางการศึกษา: 

พัฒนานอยมาก

สวนที่ปรับเปลี่ยนมากที่สุด และมีการ

เปดเสรีมาก โดยเปรียบเทียบ:

Higher education

▫
 

Post-secondary education at 

sub-degree level

▫
 

University degree level

Mode 2 (Student mobility) ตาม

ดวย Mode 4 และ Mode 3 

ตามลําดับ โดย Mode 1 กาํลัง

ปรับตัวมากขึ้น



•
 

การคาบริการทางการศึกษาสวนใหญ เกิด
 ระหวางกลุมประเทศ  OECD

•
 

นักเรียนจากเอเชีย (46% ของนักเรียน
 ทั้งหมดที่ศึกษาในประเทศอื่นที่ไมใชบาน

 เกิด)

▫
 

อเมริกาเหนือ และยโุรป: พื้นท
 

ี่

ปลายทางสําคัญ

▫
 

สิงคโปร พัฒนารวดเร็วสูการเปนพื้นท
 

ี่

ปลายทางในการรับนักเรียน นักศึกษา 

จากทั่วโลก

2558 ตั้งเปาจะรับ 150,000 คน

2549: มหาวิทยาลัยตางชาติ 16 แหง

เปดสาขาในสิงคโปร (Mode 3)

Cornell Univ, Univ. of Chicago

•
 

ตัวอยางของประเทศกําลัง
 พัฒนาที่พยายามเพิ่ม Mode 3 

(ออก และเขา)

▫
 

จีน

▫
 

อินเดยี

▫
 

South Africa

มาเลเซีย:

- นักศึกษาจากหลายประเทศ (จีน 

อินเดยี อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง 

หลายประเทศในแอฟรกิา)

- มหาวิทยาลัยชั้นนําเปดสาขาใน
 มาเลเซีย (Monash Univ, MIT)



อินโดนีเซีย

•
 

ตลาดใหมสําหรับอุดมศึกษา 

•
 

2548: นักศึกษา 14.5% ของผูอยูใน
 วยัเรียนระดบัอุดมศึกษาทั้งหมด 29 

ลานคน 

•
 

2563: ตัง้เปารับนักศึกษาเพิ่มเปน 
25%

•
 

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ณ 
2005: 2681 แหง

▫
 

รัฐ 81 แหง

▫
 

เอกชน 2600 แหง

▫
 

เนน สังคมศาสตร บริหารธุรกิจ 
และบัญชี

•
 

เปดรับการลงทุน (Mode 3) และคร
 

ู
อาจารยจากตางประเทศ (Mode 4) 
โดยมี Mode 1 ไดดวยตาม พรบ 
การศึกษา ในชวง 3 ทศวรรษที่ผาน

 มา
▫

 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาคเอกชน

ปญหาคุณภาพ

มุงผลกําไร > คุณภาพ



แนวทางที่ผานมาของประเทศสมาชิกอาเซียน

•
 

หลายประเทศเนนความพยายามระดบัเอกภาคี ตามความพรอม (Supply-Driven 

oriented)

•
 

บางประเทศเนนความรวมมือกับนอกภูมิภาคเปนหลัก เพื่อมุงพัฒนาทุนมนุษยสูระดบั
 สากล: สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย

▫
 

แผนฯ เกิน 2558

•
 

ประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน ไดรบัการสนับสนุนทางเทคนิค และเงินทนุจาก
 องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เนนแกปญหาในประเทศเปนสําคัญ

•
 

กลไกสงเสริมความรวมมือระดบัภูมภิาค:

▫
 

การใชประโยชนอยางเต็มที?่??

▫
 

การเอื้อตอ APSC/AEC/ASCC???

ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยผูสอน ครูแนะแนว???



การปรับตัวที่สําคัญของไทย

กลไกความรวมมือดานการศึกษา

ระดับชาติ 
ภูมิภาค 
นานาชาติ



ขอบคุณคะ
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