
การเปดเสรีการคาบริการการเปดเสรีการคาบริการ  
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน::  

สาขาการศึกษาสาขาการศึกษา

บรรจงจิตต อังศุสิงห
ผูอํานวยการสํานักการคาบริการและการลงทุน

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

กระทรวงพาณิชย
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CAMBODIA

ASEAN
 

(Association of South East Asian Nations)

1967(2510) กอตั้ง ASEAN

รวมสมาชกิ ณ ปจจุบัน  10 ประเทศ  ประชากร 580 ลานคน

1967(2510) กอตั้งโดย 5 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลปิปนส สิงคโปร
1984(2527)  ขยายสมาชกิ  บรูไน
1995(2538)  ขยายสมาชกิ  เวียดนาม
1997(2540)  ขยายสมาชกิ  ลาว พมา

และกําลังมุงสู…………..
2015(2558)

 
ASEAN Economic Community        

1999(2542)  ขยายสมาชกิ   กมัพูชา

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวันออกเฉียงใต

ASEAN -
 

6

CLMV



เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)               ความตกลง ATIGA
เริ่มลดภาษีป 2536 จนเปน 0% ในป 2553 (6) และป 2558

 
(4)

กรอบความตกลงดานการคาบริการ (AFAS)
เริม่เปดเสรีป 2538 เปนลําดับจนถึงป 2558

เขตการลงทุนอาเซียน (AIA)              กรอบความตกลง ACIA
เริ่มป 2541เปดเสรี คุมครอง และสงเสริมการลงทุน

สินคา

บริการ

ลงทนุ

เกษตร ปาไม ความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรม ทรัพยสินทาง-
ปญญา โครงสรางพื้นฐาน  e-ASEAN  การคุมครองผูบริโภค 
นโยบายการแขงขัน ฯลฯ 

ความ
รวมมือ

ความรวมมือทางเศรษฐกจิความรวมมือทางเศรษฐกจิ  รองรบัการเปดเสรีรองรบัการเปดเสรี
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ประชาคม
ความมั่นคง

อาเซียน (ASC)

ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community)(ASEAN Community)
2015 (2558)2015 (2558)
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1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวม

เคลื่อนยายสินคาเสรี

เคลื่อนยายบริการอยางเสรี

เคลื่อนยายการลงทุนอยางเสรี

เคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรี

เคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น

AEC

แผนงานการนําไปสู AEC (AEC BLUEPRINT)

2. สรางเสริมขีดความสามารถแขงขัน

e-ASEAN
นโยบายภาษี

สิทธิทรัพยสินทางปญญา

นโยบายการแขงขัน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การคุมครองผูบริโภค

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค

สนับสนุนการพัฒนา SMEs

ลดชองวางการพัฒนา
ระหวางสมาชิกเกา-ใหม

4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

จัดทํา FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ

สรางเครือขายการผลิต จําหนาย

ป 2558

(2015) 
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1. บริการดานธุรกจิ/วิชาชีพ  

(แพทย วิศวกร ทนายความ               

นักบญัชี ฯลฯ)
 2. บริการดานสื่อสาร/

 โทรคมนาคม
 3. บริการดานการกอสราง 

4. บริการดานการจดัจําหนาย
 5. บริการดานการศกึษา

6. บรกิารดานสิ่งแวดลอม
7. บริการดานการเงิน
8. บริการดานสุขภาพ 
9. บริการดานการทองเที่ยว 

10. บริการดานนันทนาการ  
11. บริการดานการขนสง

 12. บริการอื่นๆ

12 สาขาบริการหลกัในการเจรจาการคาบริการ



2008
2010 2013 2015

การเปดเสรีดานบริการภายใตการเปดเสรีดานบริการภายใต  AEC: AEC: การศึกษาการศึกษา

สาขาเรงรัดสาขาเรงรัด: 

คอมพิวเตอร

 


โทรคมนาคม

 ธุรกิจทองเที่ยว

 สุขภาพ

สาขาเรงรดัสาขาเรงรดั: 

โลจิสติกส  

สาขาอื่นๆสาขาอื่นๆ::

วิชาชีพ กอสราง

 จัดจําหนาย

 การศึกษา

 สิ่งแวดลอม, ขนสง

 และอื่นๆ ทั้งหมด

ไมมขีอจํากัดการ

ใหบรกิาร ขามพรมแดน

 ทยอยใหตางชาติถือ

หุนไดถึง 70%

 ใหคนตางชาติเขา

มาทํางานไดมากขึน้

ไมมีขอจํากัดการใหบริการขามพรมแดน

 ทยอยใหตางชาติถือหุนไดถึง 70%

 ใหคนตางชาติเขามาทํางานไดมากขึ้น

ไมมีขอจํากัดการใหบริการขามพรมแดน

 ทยอยใหตางชาติถือหุนไดถึง 70%

 ใหคนตางชาติเขามาทํางานไดมากขึ้น

AECAEC

AECAEC

AECAEC
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ไทยและมูลคาการคาบริการในโลกในปไทยและมูลคาการคาบริการในโลกในป  20092009
 

(WTO 2010(WTO 2010))



ความสําคัญของภาคบริการ 
สัดสวนตอ GDP

ประเทศ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

โลก 6% 30.6% 63.4%

สภาพยุโรป 1.9% 25.2% 72.8%

สหรัฐอเมริกา 1.2% 21.9% 76.9%

จีน 10.6% 46.8% 42.6%

ญี่ปุน 1.6% 21.9% 76.5%

อินเดีย 17% 28.2% 54.9%

อินโดนีเซีย 15.3% 47.6% 37.1%

ไทย 11.6% 43.3% 45.1%

มาเลเซีย 5.6% 16.9% 77.5%

แหลงที่มา:

 

World Economic Outlook Database เมษายน 2553



GDP จากภาคบริการของไทย

แหลงที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ



การเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาคืออะไร

การเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษา หมายถึง การใหสิทธิ์คนไทย
 และคนตางชาติอยางเทาเทียมกันในการเปนผูใหบริการดาน

 การศึกษา  แตรัฐยังสามารถควบคมุกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
 การเรียนการสอนได  

โดยหากเปนการใหการศึกษาในประเทศไทย ตองไมใชกฎเกณฑหรือ

 ขอจํากัดใดๆ ทีเ่ปนการเลือกปฏิบัติระหวางมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย

 ตางชาติ หรือระหวางอาจารยไทยกับอาจารยตางชาติ  

หากเปนการศึกษาขามพรมแดน โดยผานเครื่องมือสื่อสาร เชน อินเตอรเน็ต 
ดาวเทียม ไปรษณีย หรือสื่ออื่นๆ  ตองใหสทิธิ์นักเรียน นักศกึษาไทยในการรับ

 การศึกษาจากตางประเทศได และใหสทิธิ์นกัเรียน นกัศึกษาไทยเดินทางไปศึกษา

 ในตางประเทศไดโดยเสรี 
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ขอบเขตของการคาบริการสาขาการศึกษา

ระดับเตรยีมประถมและประถม (Primary education 
services: 921) เตรียมประถม  ประถม
ระดับมัธยม (Secondary education services: 
922) มัธยมทั่วไป มัธยมระดับสูง เทคนิคและวิชาชีพ 
เทคนิคและวิชาชีพสําหรับคนพิการ
ระดับอุดมศึกษา (Higher education services: 
923) เทคนิคและวิชาชีพขั้นสูง (อนุปริญญา)
อุดมศึกษาอื่น ๆ (ปริญญาหรือเทียบเทา)
การศกึษาผูใหญ (Adult education: 924) 
การศกึษาอืน่ ๆ (Other education services: 929)
เชน โรงเรียนสอนภาษา  สอนดนตรี  สอนศิลปะ  
กวดวิชา
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ไทยกับการเปดเสรีการคาบริการ – ขอเท็จจริง
 ในทางปฏิบัตินั้น การศึกษาของไทยไดเปดเสรีไปมากระดับหนึ่ง

ระดับอุดมศึกษา –ไมมีนโยบายเลือกปฏิบตัิระหวางคนไทยและคน
 ตางชาติ ตางชาติถือหุนไดเทากับไทย คือ 100%

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศกึษา การศึกษาผูใหญ และ
 การศึกษาอื่นๆ ยังคงมีการกําหนดสัดสวนผูถือหุนชาวตางชาติ ใหถือ

 ไดสูงสุดไมเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด และกําหนดใหผ
 

ู
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตองมีสัญชาติไทย (พรบ.โรงเรียน

 เอกชน พ.ศ.
 

2525)

การศึกษาขามพรมแดนนั้น คนไทยมีสิทธิเสรีภาพที่จะเดินทาง                 
ไปศึกษาตอในตางประเทศไดโดยเสรีตลอดมา และรัฐไมเคยม

 
ี

นโยบายกีดกนัการศึกษาตางชาติแตอยางใด 
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กิจกรรม กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ

WTO ASEAN
(Pac. 7th) ACFTA AANZFTA TAFTA JTEPA AKFTA

1. บริการขามพรมแดน 2. การบริโภคในตางประเทศ 3. การจัดตั้งธุรกิจ  4. การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

A.

 

การศึกษาในระดับพื้นฐาน (921)

กอนวัยเรียน - M1M2M3 - - - - -

ประถม M2M3 49% - - M2M3 49%

M4

- M2M3 49%

M4

M2M3 49%

M4

B. การศึกษาระดับมัธยม (922)

มัธยมทั่วไป M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

BV/ICT

M2M3 49%

M4

M2M3 49%

M4

- M2M3 49%

M4

M2M3 49%

M4

มัธยมระดับสูง M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

BV/ICT

M2M3 49%

M4

M2M3 49%

M4

- M2M3 49%

M4

M2M3 49%

M4

เทคนิคและวิชาชีพ M1M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

M4

M1M2M3 49%

M4

- M2M3 49%

M4

M1M2M3 49%

M4

เทคนิคและวิชาชีพ

 คนพิการ

M1M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

BV/ICT

M1M2M3 49%

M4

M1M2M3 49%

M4

- M2M3 49%

M4

M1M2M3 49%

M4

ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการเปดตลาดของไทย สาขาการศึกษา



กิจกรรม กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ

WTO ASEAN
(Pac. 7th) ACFTA AANZFTA TAFTA JTEPA AKFTA

1. บริการขามพรมแดน 2. การบริโภคในตางประเทศ 3. การจัดตั้งธุรกิจ  4. การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

C. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (923)

เทคนิคและ

 
วิชาชีพขั้นสูง 
(อนุปริญญา)

- M1M2M3 49% M2M4 M2M4 M3 60% M2M3 49%
M4

M2M4

อุดมศกึษาอื่นๆ 
(ปริญญา)

- M1M2M3 49% M2M4 M2M4 M3 60% M2M3 49% M2M4

D. การศึกษาผูใหญ (924)

การศึกษาวิชาชีพ

 
และการอบรมระยะ

 
สั้น 

M1M2M3 49%
BV/ICT

M1M2M3 49%
BV/ICT

- M2M3 49% 
M4

- M2M3 49% 
M4

M2M3 49% 
M4

E. การศึกษาอื่นๆ (929)

โรงเรียนสอน

 
ภาษา

- M1M2M3 49% M2M4 M2M3 49% 
M4

- M2M3 49% 
M4

M2M3 49% 
M4

ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการเปดตลาดของไทย สาขาการศึกษา



สาขาบรกิาร CPC บรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซยี พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวยีดนาม

การศกึษาขัน้

 
พื้นฐาน

-กอนวัยเรียน

9211 M1M2

49%

(IS Only)

- - M1M2M3

M2M3

-

- -

M1M2

49% -

-ระดับประถม 9219
- - - - -

การศกึษาระดบั

 
มัธยม

-ทั่วไป

9221 M1M2

49%

(IS Only)

-

-

M1M2

 

M3

-

- - -

M1M2

49%

BV&ICT

M2

-ระดับสงู 9222 -

-เทคนิคและ

 
วิชาชีพ

9223 M1M2M3

(Elec.&Auto)

M2M3-เทคนิคและ

 
วิชาชีพสําหรบัคน

 
พิการ

9224

- -

อุดมศกึษา

-เทคนิควชิาชพีขั้น

 
สูง

-อุดมศึกษาอื่น ๆ

9231

9239
- M1M2M3 M1M2M3 M1M2

 

M3

-
M1M2M3

 
M4

- -
M1M2

49%
M2M3

M2M3

การศกึษาผูใหญ

-การศึกษานอก

 
ระบบ/ การอบรม

 
ระยะสั้น

9240 M1M2 49%

Foreign 10%

(3mo./skill)
M1M2M3

M1M2M3

(lang.& 

training)

M1M2

 

M3 M2M3

M1M2M3

 
M4

(lang.&bus

 
.)

-

M1M2M3
M1M2

49%

BV&ICT

M2M3
-การศึกษาอื่น ๆ 9290

M1M2 49%

(lang. only)

M1M2M3

(football

 

& 

chess)

M1M2M3

 
M4

(emerging 

tech.)

-
M1M2

49%

สรุปขอผูกพันการเปดตลาดการคาบรกิารชุดที่ 7 สาขาบริการการศึกษาสรุปขอผูกพันการเปดตลาดการคาบรกิารชุดที่ 7 สาขาบริการการศึกษา



นกัศึกษาตางชาติในสถาบนัอุดมศึกษาไทย           
5 อันดับแรก ป 2548-2552

ที่มา: รายงานผลการศึกษา เรื่องนกัศกึษาตางชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา



สถิติจํานวนนักศึกษาตางชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย

สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาตางชาต
 

ิ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2,558 คน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
1,329 คน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 1,069 คน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 591 คน 
และมหาวิทยาลัยรังสิต 487 คน

จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาใน
 สถาบันอุดมศึกษาไทย 10 อันดับแรก

1.จีน 7,301 คน 
อาเซียน: 2.ลาว 1,301 คน 3.พมา 999 
คน 4.กัมพูชา 984 คน 5.เวียดนาม 895 
คน 6.สหรัฐอเมริกา 828 คน 7.ญี่ปุน 403 
คน 8.อินเดีย 344 คน 9.เกาหลี 340 คน 
10.บังกลาเทศ 328 คน 



ตารางอันดับความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทยตารางอันดับความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทย  
พพ..ศศ..

 
2547 2547 ––

 
2552 2552 โดยโดย  IMDIMD

 
(International Institute 

for Management Development ) 

การจัดอันดับ
ป พ.ศ.

2547 2748 2549 2550 2551 2552

อันดับรวม 26 25 29 33 27 26

โครงสรางพื้นฐาน 42 39 42 48 39 42

โครงสรางพื้นฐาน
 วิทยาศาสตร 46 47 45 49 37 40

จํานวนประเทศ 51 51 53 55 55 57

สํานักงานคณะกรรมการ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย

 
ี

และนวัตกรรมแหงชาติ 



International Institute 
 for

 
Management Development (IMD) 

 from 57 countries

Global 
Competitiveness
Country Ranking

สหรัฐฯ (1)

ฮองกง (2)

สิงคโปร (3)

สวิตเซอรแลนด (4)

เดนมารก (5)

ญี่ปุน (17)

มาเลเซีย (18)

จีน (20)

ไทย (26)

เกาหลี (27)

อินเดีย (30)

เมื่อเปรียบเทียบปจจัยหลัก 4 กลุมของประเทศไทย พบวา 
•กลุมผลประกอบการของเศรษฐกิจ ไทย อันดับ 14 หลนลงมา 2 อันดับ
• กลุมประสิทธิภาพของรัฐ อันดับ 17 ดีขึ้น 5 อันดับ 
•กลุมประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ อันดับ 25 เทาเดิม และ
•กลุมโครงสรางพื้นฐาน อันดับ 42 หลนลง 3 อันดับ

การเปรียบเทียบสมรรถนะในแตละองคประกอบหลัก โดยเนนไปที่ 
“สมรรถนะดานโครงสรางพื้นฐาน” ไดแก 1.โครงสรางและ

 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 2.โครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยี 3.

 โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 4.สขุภาพและสิง่แวดลอม และ 5.

 ดานการศึกษาพบวา ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพืน้ฐาน

 ในทุกกลุมยังดอย โดยภาพรวมอยูในอันดับ 42 เนื่องจาก “จุดออน” ใน

 ปจจัยดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม อยูอันดับ 50 โครงสรางพืน้ฐานดาน

 วิทยาศาสตร อันดับ 40 และดานการศึกษา อันดับ 47

 
มีเพียงกลุม

 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี ที่อยูอันดับ 36 ดีขึ้นถึง 7 อันดับ



ความสามารถในการแขงขัน
 ดานการศึกษาของไทย โดย (IMD)

ภาพรวมสมรรถนะดานการศึกษาในป 2552 ไทยถูกจัดอยูใน
อันดับ 47 จากทั้งหมด 57 ประเทศ ลดลงมาจากป 2551 ถึง 
4 อันดบั

ดานคุณภาพการศึกษา อาท ิความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของไทยยังดอย โดยอยูในอนัดับที ่51

สวนประสิทธิภาพการจดัการศึกษา อยูอันดับที ่52 ลดลง 1 
อันดับ

การถายโอนความรูระหวางมหาวิทยากับภาคธุรกจิ อันดับ 32

การจัดการศึกษาที่สนองตอบความตองการของภาคธุรกิจ 
อันดับ 23



อัตราการเขาเรียนสุทธิระดบัมธัยมศึกษา
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สุทธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



อัตราการไมรูหนังสือของผูใหญ อายุ 15 ป ขึ้นไป
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ –TOEFL 
เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



ทักษะดานภาษาที่ตอบสนองตอความตองการของ
 ผูประกอบการ เปรียบเทียบไทยกับภูมภิาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการภาคธุรกิจ
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของระบบ
 การศึกษา เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



การตอบสนองความสามารถในการแขงขันระดัมหาวิทยาลัย
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



บคุลากรดานการวิจัยและพัฒนา ตอประชากร 1,000 คน
 เปรียบเทยีบเอเซียและอาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554



การถายโอนความรูระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ
 เปรียบเทยีบไทยกับภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน

ที่มา: ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร.สทุธศรี วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา 18 พ.ค.

 
2554





สรปุการประเมนิตวัชีว้ัดดานการศกึษาทีเ่ปนจุดออนของไทย
 จากตวัชีว้ัดดานการศกึษาที่จดัทาํโดย WEF และIMD

การพัฒนาการศึกษายังไมตอบสนองความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจหรือผลิตคนไมตรง

กับความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว 

การลงทุนดานไมมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ ไดแก มีจํานวนคาใชจายภาครัฐดานการศึกษา

ตอหัวยังต่ํา มีจํานวนของประชากรตามชวงอายุที่ไดรับการศึกษาเต็มเวลาต่ํา สัดสวนนักเรียน

ตอครูในระดับประถมศึกษาต่ํา 

จํานวนประชากรที่อานออกเขียนไดนอยและมีจํานวนประชากรที่มีอายุ ระหวาง๒๕-๓๔ และ

สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํา 

จํานวนประชากรที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิม่ขึ้นในปริมาณนอยกวาความ

ตองการของภาคการผลิต 

กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรมีนอย

คุณภาพการเรยีนยังมีปญหาตองเรงแกไข อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยยังต่ํา

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc4/object2/1832/5/n10150112977875553_2520.jpg&imgrefurl=http://investment.ic.or.th/investmentwindow/viewall.php?newsid=3901&usg=__0W19g8jG2wJDC1DmhzwAymFADho=&h=197&w=200&sz=10&hl=th&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=WUvzJTWOv9shOM:&tbnh=102&tbnw=104&prev=/images?q=department+of+trade+negotiations+ministry+of+commerce&hl=th&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivns&ei=qceGTYHRHoiecfeq6IoD


ดัชนีขีดความสามารถทางการแขงขัน  GCI Index
  เปรียบเทียบระหวางไทยกับกลุมอาเซียน    จัดทําโดย WEF

GCI Index ไทย สิงคโปร มาเลเซยี อินโดนีเซยี เวียดนาม ฟลิปปนส

สุขภาพและ

 การศึกษาขั้น

 พื้นฐาน

80 3 34 62 69 50

การศึกษา

 อุดมศึกษาและ

 การฝกอบรม

59 5 48 66 83 73

ที่มา: รายงาน Global Competitiveness Report 2553-2554



แนวทางการพัฒนาศึกษา
พัฒนาการศึกษาประชากรวัยแรงงานใหสูงกวาระดับประถมศึกษา และ
ยกระดบัคุณภาพการจัดการศกึษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝมือ 
เรงผลิตบุคคลากรทีม่ีความรูสูงกวาประถมศกึษาในปริมาณที่เพียงพอกับ

ความตองการของภาคการผลิต รวมทั้งการประสานความรวมมือกับภาค
การผลิตเพื่อพัฒนาการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

เรงผลิตกําลังคนทีม่ีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองค

ความรูใหมในทกุสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรการเรยีนที่สอดคลองกับความตองการตลาด เชน การ
พัฒนาหลักสูตร ประมวลการสอน และวัดผลดานภาษาตางประเทศใหได
มาตรฐานสากล และพัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลองกับการพัฒนาทางสมอง

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc4/object2/1832/5/n10150112977875553_2520.jpg&imgrefurl=http://investment.ic.or.th/investmentwindow/viewall.php?newsid=3901&usg=__0W19g8jG2wJDC1DmhzwAymFADho=&h=197&w=200&sz=10&hl=th&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=WUvzJTWOv9shOM:&tbnh=102&tbnw=104&prev=/images?q=department+of+trade+negotiations+ministry+of+commerce&hl=th&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivns&ei=qceGTYHRHoiecfeq6IoD


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 สํารวจความคดิเห็นจากผูที่เกี่ยวของดังกลาวจํานวน 2,157 คน 

ระหวางวันที่ 14-18 มกราคม 2553

สาเหตุทีท่าํให "ผูสําเร็จการศึกษา" ไมมีงานทาํ 
(ไปสมัครแลวไมไดรับเลือก)

25.35% มาจากการที่นายจางหรือหนวยงานยงัยึดติดอยูกับ
สถาบันการศึกษาทีจ่บ ประกอบกับบุคลิกลักษณะของผูหางานไม
ตรงกับที่องคกรตองการ 
เนื่องมาจากนกัศึกษาไมสามารถทาํงานไดตามที่ผูวาจางตองการ 
รอยละ 21.27%
เปนเพราะนักศึกษาสวนใหญเกงทฤษฎีแตไมเกงปฏิบัติ 20.00%
ออนภาษาอังกฤษ และสื่อ IT ขาดความสามารถในการวเิคราะห
ตัวเลข วิเคราะหระบบ ไมสามารถแกปญหาได 19.55%
สาขาทีจ่บมาไมตรงกับความตองการของตลาด 13.83%



ปญหาการผลิตบัณฑิตที่ไมไดคุณภาพปญหาการผลิตบัณฑิตที่ไมไดคุณภาพ  
ต่ํากวามาตรฐานที่ภาคเอกชนตองการต่ํากวามาตรฐานที่ภาคเอกชนตองการ

 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จบปริญญาตรี อยางนอยตองพูดภาษาอังกฤษไดบาง ใชคอมพิวเตอร สื่อ IT เปน 

คอมพิวเตอรมีปญหาตองแกได ขาดความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข วิเคราะห

ระบบปญหางาน คิดงานเองไมเปน งานมีปญหาคิดวิเคราะหแกปญหาไมได

ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตัวเองเรียนมา เรียนจบมาไดโดยไมมีความรูจริง 

เชนจบวิศวะแตมีความรูเพียงทฤษฏี ไมมีความรูทางดานปฏบิัติ เปนตน

ขาดเจตคติที่ดีตอการทํางาน ขาดความรับผิดชอบตองาน ขาดความอดทน ไมมี

วินัย ไมตรงตอเวลา ขาดภาวะผูนํา ที่สําคัญที่สุด ขาดความซื่อสัตย ภักดีตอองคกร

ที่ตัวเองทํางานดวย
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
กับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดานการศึกษา

การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดระบุไวโดยละเอียดใน
 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภูมภิาค ความ

 วา “สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผลักดันใหไทยมบีทบาท
 นําที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะตองม
 

ี
การเตรียมการ ไดแก……
“เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบนัการศกึษาทั้งของรัฐและเอกชนใหม

 
ี

มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทกัษะฝมือ
 แรงงานและทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมของแรงงานไทยเขา
 สูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียน

 รวมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ”
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การยกระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาของ
 ไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน

 รองรับ AEC

การเชื่อมโยงภาคการศึกษากบัภาคการผลิต อุตสาหกรรม และบริการ 
โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาค

ธุรกจิ

การนําผลการศึกษา การวิจัยและนวตกรรมมาตอยอดใหเกดิผลเชิงธุรกจิ
การเรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีดาน ICT ใหเชื่อมโยงกบัภาคการศกึษา
การพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และสมรรรถนะทางวิชาชีพ
การสรางเครือขายและความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาในประเทศ

อาเซียน
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Go Green
• มันสําปะหลัง-ออย  โรงงาน Ethanol  สัดสวนใน
น้ํามันรถ  ผูบริโภค

• น้ํามันปาลม Bio-diesel  สัดสวนการใช  ผูบริโภค 
• ราคาที่ผูกกันเปนระบบ

Go Creative Economy
New thinking, New Concept  สรางแนวคิดและ

ออกแบบใหมๆ 
Cultural DNA  ใชวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมา

เปนฐานการสรางมูลคาเพิ่ม

Go Value Creation 
Manufacturing  เพิ่มมูลคาการผลิตสนองตอบความตอง

การใหม 
Regional Base Services  สรางฐานการบริการที่เปน

ตัวของตัวเองในระดับภูมิภาคใหมากขึ้น
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CLUSTERCLUSTER

ภาคเอกชนภาคเอกชน  ::

 ธุรกิจที่เกี่ยวของธุรกิจที่เกี่ยวของ

 ตั้งแตตนน้ําตั้งแตตนน้ํา

 ถึงปลายน้ําถึงปลายน้ํา

สถาบันสถาบัน//สมาคมสมาคม//

 ผูใหบริการตางๆผูใหบริการตางๆ::

 พื้นฐานการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนา

 เทคนิคและการรวมเทคนิคและการรวม

 กลุมกลุมธุรกิจธุรกิจ

ภาครัฐบาลภาครัฐบาล  ::

 นโยบายนโยบาย  กฎกฎ  
ระเบียบระเบียบเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

 ธุรกิจบรกิารธุรกิจบรกิาร  

สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา

 และและ R R&D&D

 
::  พัฒนาพัฒนา

 เสริมสรางพื้นฐานดานเสริมสรางพื้นฐานดาน  
ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษย

 


และนวัตกรรมและนวัตกรรม

Cluster การเพิม่ผลผลติ (Productivity)
นาํไปสูความสามารถในการแขงขัน 
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TiP & Tricks

ศึกษาขอมูลพันธกรณีในกรอบตางๆ ใหเขาใจอยางถองแท

แหลงขอมูลเพิ่มเติม www.thaifta.com / www.asean.org www.dtn.go.th

ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด (รูรอบ รูทัน)

ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเชิงรับ เปน เชิงรุก (ใชโอกาสที่เปดกวางมากขึ้น)

รูเขา รูเรา (สรางความแตกตางใหกับสินคา/บริการจากจุดแข็งที่เรามีอยู)

เขาใจประเด็นดานเทคนคิ (แหลงกําเนิดสินคา การคาํนวณตนทุน การ sourcing ฯลฯ)

มาตรการทางการคาทั้งภาษีและที่ไมใชภาษี (NTBs) จะลดบทบาทลงไป 

ธุรกิจจะแขงขันกันที่ความคิดสรางสรรค คุณภาพ/มาตรฐาน และการใหบริการที่จะผูกมัดใจ

ลูกคาของเรา

http://www.thaifta.com/
http://www.asean.org/
http://www.dtn.go.th/


บทบาทกระทรวงพาณิชย

กระทรวงพาณิชยพรอมใหการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก

โดยการทํางานรวมกัน

กรมสงเสริมการสงออก:
 

ลูทางการคาและการลงทุน

กรมการคาตางประเทศ: การใชสิทธิประโยชน
และมาตรการรองรับผลกระทบ

กรมพฒันาธุรกิจการคา: การพัฒนาผูประกอบการ SMEs

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ: ความรูเกี่ยวกับขอตกลง

และพันธกรณีของไทย

กรมการคาตางประเทศ: การใชสิทธิประโยชนและมาตรการ
 รองรับผลกระทบ

http://www.depthai.go.th/Default.aspx


www.dtn.go.th  
www.thaifta.com

Call Center: 0-2507-7444

0-2507-7555

http://www.dtn.go.th/
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