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อุดมศึกษาไทยในอาเซียน รูปแบบ แนวโนมและทิศทางการปรับตัวในอนาคต
Thailand’s Higher education in Asian community : Modes of learning, trends and future
adaptation
กานตสุดา แกวมีสี
ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่จะถึงนี้สงใหเห็นถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาก็เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญที่อาเซียนใหความสนใจ
และบัญญัติไวในกฎบัตรอาเซียนในฐานะที่การศึกษาเปนหลักพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาดานการศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเปนสิ่งที่
ทุกประเทศใหความสําคัญ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือวาเปนหนวยการศึกษาแรกที่จะไดรับ
ผลกระทบการจากเปดประชาคมอาเซียนมากที่สุด ทั้งในดานกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนบุคลากร นักศึกษา
อาจารยการเปดเสรีทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการเตรียมพรอมของสถานศึกษาไทยทั้งในดาน
ของนักศึกษา อาจารยบุคลากรจึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมความพรอมดานทักษะภาษาทักษะการทํางานเพื่อ
พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูการแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียนการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมี
ความรูความเชี่ยวชาญการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปดเสรีดานการศึกษาและการ
เปดเสรีดานการเคลื่อนยายอาชีพในอนาคต
คําสําคัญ การศึกษา , อาเซียน, อุดมศึกษา
Abstract
The AEC integration in the year 2015 will effect changes in economics, social, politic,
and especially education that be written in AEC Blueprint because education is the basic of
human capital development and growth of the nations.
The reform education must be improve dinallnation members to meet AEC
requirement, especiallyhigher education that will be affected the most from the integration.
Students, professors, officers must prepare themselves with English skills, working skill to
compete in the Asian labor market. Education officers should be skillfully, the course
syllabus also be adapted to support AEC operation and labor mobility in the near future.
Keywords: Education, Asians, higher education
ความสําคัญและที่มาของการศึกษาในอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South East Asian Nations :
ASEAN) กอตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ .ศ.2510 โดยมี
ประเทศผูกอตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศคืออินโดนีเ ซีย มาเลเซีย ฟลิปปนสสิงคโปรและไทย ปจจุบันมีสมาชิก
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ทั้งหมด 10 ประเทศและเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประชากรรวมกัน
เกือบ 500 ลานคนซึ่งนับแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการประชุมสุดยอดอาเซียนมาทั้งหมดแลว 15 ครั้งโดยผูนํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ซึ่งประกอบดวย 3
เสาหลักคือ 1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 2) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (socio-culturalpillar) และ 3) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (political
and security pillar) สําหรับการประชุมครั้งที่มีความสําคัญมากที่สุดของอาเซียนคือการประชุมครั้งที่ 13 ณ
ที่ประเทศสิงคโปรเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ .ศ.2550 ที่ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทํา
ใหกฎบัตรนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถปรับตัวตามสภาวการณที่
เปลี่ย นแปลงไปทั้ ง ในด านสัง คมเศรษฐกิ จ และการเมื องซึ่ง การรั บ รองกฎบัต รนี้ ก็ยั ง เปรี ยบเสมือ นเป น
รัฐธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบพันธะทางดานกฎหมายและโครงสรางองคกรในการจัดระบบการทํางาน
และบริหารกลไกความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนภายในปค.ศ.
2015 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ที่จะถึงนี้
การรับรองกฎบัตรอาเซียนถือเปนพัฒนาการสําคัญที่สงผลตอการใหความสําคัญกับการศึกษาของ
อาเซียน ที่กฎบัตรไดมีการบรรจุเรื่องการศึกษาเอาไวในบทที่ 1 ขอยอยที่ 10 วา “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้นดานการศึกษา ดานการเรียนรูตลอดชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
สรางพลัง ประชาชนและสรางความเขม แข็ง แกการพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียน” รวมทั้งมีการ
กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนซึ่งความสําคัญทางดานการศึกษาดังกลาวนี้ถือ
เปนหัวใจหลักสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในเสาหลักดานประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามแผนการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (blueprint for ASEAN
socio-cultural community) ที่ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียนไว 8
ประการ (ว.อําพรรณ, 2555) ดังนี้
1. จัดใหมีการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. จัดใหมีการสงเสริมดานทุนอาเซียนและเครือขายดานการศึกษา
3. จัดใหมีการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันและใหมีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน
4. จัดใหมีก ารสงเสริมความชัดเจนในดานเปาหมายการใหการศึก ษาอยางทั่วถึงแก ประชากรของ
ประเทศสมาชิกในป พ.ศ. 2558
5. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนดานการเรียนการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาของผูเรียนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนเปนเวลา 1 ภาคเรียน (หรือ 1 ป)
6. จัดใหมีก ารสงเสริม ความรวมมือ มีก ารดําเนินงานในรูปแบบลัก ษณะที่เ ปนเครือขายระหวาง
สถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิก
7. จัดใหมีการทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
8. จัดใหมีการพัฒนาระดับผูนําเยาวชนอาเซียนอยางตอเนื่อง และจัดใหมีการแขงขันความรูดานตางๆ
ในระดับเยาวชน
สําหรับความรวมมือเฉพาะดานการศึกษาของอาเซียนนั้นไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตทศวรรษแรกของ
การกอตั้งประชาคมอาเซียนโดยมีการจัดประชุมดานการศึกษาอาเซียนครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ชื่อ
วา ASEAN Permanent Committeeon Socio-Culture Activitie sและมีพัฒนาการมาเปนลําดับอยางชาๆ
ทั้งกลไกการบริหารจัดการและในเชิงสาระความรวมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้นมีความพยายาม
ผลักดันใหความรวมมือทางดานการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะที่เปนทางการและมีผลเชิงนโยบายและในเชิง
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ปฏิบัติม ากขึ้น ตอมาเมื่ออาเซียนมีการปรับตัวเชิงโครงสรางเพื่อใหความรวมมือในดานตางๆ ของอาเซี ยน
เขมแข็งขึ้นจึงมีการจัดตั้ง ASEAN Committeeon Education (ASCOE) เพื่อเปนกลไกการบริหารความ
รวมมืออาเซียนทางดานการศึกษาในป พ.ศ.2532 และตอมาในป 2549 จึงไดมีการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ครั้งแรกเรียกวา “Meeting of ASEAN Ministers of Education” ซึ่งจัดในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2549 ในลัก ษณะคูขนานไปกับ การประชุม สภารัฐมนตรีศึก ษาแหง เอเชียตะวัน ออกเฉียงใตครั้ง ที่ 41 ณ
ประเทศสิงคโปรและมีการจัดตอเนื่องทุกป (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนา 8) จนมาถึงการประชุม
สุดยอดอาเซีย นในป จ จุบั น ครั้ง ลา สุดคื อครั้ ง ที่ 15 ในเดื อนตุล าคม พ.ศ. 2552 ก็ไ ดมีก ารผลั ก ดัน เรื่อ ง
“การศึก ษา” ใหเ ปนเรื่องหลัก ของการประชุม เนื่องจากการศึก ษามีความสําคัญในการสรางความเปน
ประชาคมอาเซียนทั้งในดานของเสาหลักการเมืองและความมั่นคง เสาหลักทางดานเศรษฐกิจและเสาหลักดาน
สังคมและวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ดังนี้
1. ดานของเสาหลักการเมืองและความมั่นคง คือการสงเสริมความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของกฎ
บัตรอาเซียนโดยบรรจุความรูเ รื่องหลัก สูตรอาเซียนในหลัก สูตรโรงเรียนเผยแพรความรูเ รื่องกฎบัตรให
ความสําคัญ ตอหลัก การประชาธิป ไตยเคารพตอหลักสิท ธิม นุษ ยชน สงเสริม ใหครูมีความเขาใจอันดีและ
ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม ศาสนาและจารีตประเพณีที่แตกตางกัน จัดประชุมครูผูนําในเวทีแลกเปลี่ยน
อาเซียนอยางสม่ําเสมอ และจัดงานฉลองวันอาเซียนเทศกาลกิจกรรมอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม)
2. เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ ไดแกการพัฒนากรอบทักษะฝมือแรงงานในแตละประเทศสมาชิกเพื่อ
นําไปสูการจัดทํากรอบการยอมรับคุณสมบัติรวมกันของอาเซียนการสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนดวยการ
พัฒ นาบั ญ ชี ร ายการระดับ ภูมิ ภาคของวัส ดุส ารสนเทศดา นการศึก ษาที่มี ในอาเซี ยน การสนั บ สนุน การ
เคลื่อนยายแรงงานฝมือในอาเซียนดวยความพยายามที่จะปกปองและปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและการศึกษา
ในอาเซียน การพัฒนามาตรฐานดานอาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสูระดับภูมิภาคและนานาชาติและ
ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะรวม
สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
3. เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแกการพัฒนาเนื้อหารวมดานอาเซียนสําหรับโรงเรียน การ
เสนอใหภาษาของอาเซียนเปนวิชาเลือกภาษาตางชาติในโรงเรียน เสนอใหมีห ลัก สูตรบัณฑิตศึก ษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาการสงเสริมโครงการระดับภูมิภาคที่สรางความตระหนักใน
ความเปนอาเซียน (asean awareness) ในหมูเยาวชนการสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน
ชนบทการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการใหมีการประชุมวิจัยดานวิชาการของอาเซียนเพื่อสงเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนาในภูมิภาค การสงเสริมความเขาใจอันดีและตระหนักดานสิ่งแวดลอมและประเด็นสําคัญ
อื่นๆ
สําหรับการขับเคลื่อนดานการศึกษาเพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียนในประเทศไทยนั้นก็ไดมีการ
จัดเตรียมความพรอมดานการเขาสูป ระชาคมอาเซียนโดยกระทรวงศึก ษาธิก ารไดรวมมือกับกรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศในการเสริมสรางบทบาทของประเทศไทยในการดําเนินการขับเคลื่อนความรวมมือ
ดานการศึกษาในทุกระดับในกรอบอาเซียน เชน การสงเสริมการจัดหลักสูตรอาเซียน การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อสรางความรวมมือดานการศึกษา กิจกรรมระดับผูนําเยาวชนอาเซียน สวนใน
ระดับอุดมศึกษาก็ไดมีกรอบความรวมมือระดับเครือขายอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับอาเซียนภายใตการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหลายเครือขายที่สําคัญ เชน ASEAN University Network: (AUN) ซึ่ง
เปนเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2538 ตามเจตนารมณของการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียนครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปรที่ตองการสรางเอกลักษณรวมของคนอาเซียนพรอมๆ กับกระชับความ
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สามัคคีในระหวางประเทศสมาชิก ผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคูไปกับการสรางเครือขายระหวาง
มหาวิท ยาลัยชั้นนําและสถาบันการศึกษาระดับ สูง ของภูมิภาคโดยปจจุบันมีม หาวิทยาลัยที่พรอมใหความ
รวมมือระหวางกันอยูแลวถึง 26 มหาวิทยาลัยและศูนยภูมิภาคของซีมีโอดานอุดมศึก ษาและการพัฒ นา
(SEAMEO Regional center for Higher Education and Development : SEAMEO RIHED) ที่มีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพของอุดมศึกษาผานกิจกรรมการ
จัดฝกอบรมประชุมสัมมนาทําวิจัยและเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารดานอุดมศึกษาระดับภูมิภาค (พัชราวลัย
วงศบุญสิน และคณะ, 2555)
รวมทั้งปจจุบันจากการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2554 ไดมีการเสนอขอ
ปรับเวลาการเปด-ปดภาคเรียนของไทยใหเปนแบบสากลและสอดคลองกับสมาชิกประเทศอาเซียนใหมากขึ้น
โดยในปการศึกษา 2557 นี้มหาวิทยาลัยไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในการปด – เปด ภาคเรียนใหม
จากเดิมภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตนที่มักจะเปดเรียนในชวงตนเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกันยายนของทุกปก็จะ
เปลี่ยนเปนภาคเรียนที่ 1 เปดในชวงกลางเดือนสิงหาคม 2557 ไปจนถึงชวงกลางเดือนธันวาคม 2557 สวน
ภาคเรียนที่ 2 แบบใหมจ ะเริ่ม ตนในชวงกลางเดือนมกราคม 2558 และเรียนตอเนื่องไปจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม และจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเปดภาคเรียนรูปแบบใหมของไทยตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
(ปตี ศรีแสงงาม, 2556) ซึ่งระบบการเปด – ปดภาคเรียนใหมนี้จะเปนการชวยสงเสริมและสอดรับกับกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาการทํากิจกรรมของนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนผานเครือขายการศึกษาทั้ง AUN
และ SEAMEO RIHED ซึ่งแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียนในลักษณะขอตกลงที่ทํารวมกันในระดับสถาบันตอสถาบันทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน ในดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบันศึกษารวมกัน ในขณะเดียวกันการ
จัดตั้ง เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนก็ไดชวยสง เสริมความรวมมือในการพัฒ นาคณาจารยนักวิชาการและ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเองเพิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยในอนาคต
ปจจัยสําคัญ ที่เปนความหวังของประเทศหลัง จากการเปดประตูสูอาเซียนก็คือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพซึ่งถือเปนระดับ
การศึกษาปลายน้ํานําในการผลิตคนที่มีคุณภาพและมีทักษะฝมือแรงงานเขาสูตลาดแรงงานและการแขงขันใน
อาเซียน ดังนั้นอุดมศึกษาจึงตองมีการปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนและในฐานะการศึกษาเปนหนึ่งในภาคบริการที่เปดเสรีใหมีการ
ลงทุนขามประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายนักศึกษารวมถึงองคความรูภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน
ซึ่ง ปรากฏการณ เ หล า นี้ เ ป น สิ่ง กระทบที่ สํ าคั ญ ต อ อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ ต อ งเตรี ย มรั บ มื อ ดัง นั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษาในฐานะผูที่มีบ ทบาทหลักในการพัฒ นาระดับ อุดมศึกษาของไทยจึงไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
โดยทาง สกอ. ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก ในการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียนไวในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใน 3 ยุทธศาสตรหลักใหญๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553) ดังนี้คือ
ยุท ธศาสตร 1 การเพิ่ม ขีด ความสามารถของบัณ ฑิต ให มีคุ ณภาพมาตรฐานสากล โดยการเพิ่ ม
สมรรถนะดานการใชภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาไทยในระดับ ที่ใชในการทํางานไดพัฒ นาทัก ษะดานการ
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ประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทยโดยสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
วัดผลการเรียนการสอนตั้งแตขั้นพื้นฐาน อาชีวะและอุดมศึกษา รวมถึงภาษาและความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน การวิจัยดานอาเซียน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถายโอนหนวยกิตระหวางกันตลอดจนการ
สงเสริมใหนักศึกษาไทยไดแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติการจัดกิจกรรมเพือ่ สรางความตระหนักใน
การเปนพลเมืองอาเซียนในโอกาสตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน โดย
การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากลโดยเพิ่มสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น สงเสริมใหศนู ยความ
เปนเลิศของแตละมหาวิ ทยาลัยสรางเครือขายดานการวิจัยรวมกันกับ หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งการวิจัยในประเทศและการวิจัยในอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก และ
ทุนวิจัยที่เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารวิชาการระดับนานาชาติการเปดหลักสูต ร
นานาชาติในสาขาที่เชี่ยวชาญและเปนที่ตองการของตลาดในอาเซียนสงเสริมการจัดหลักสูตรการสอนเปน 2
ภาษาใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวางอุดมศึกษาไทยกับอุดมศึกษาอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมใหมีความเปนนานาชาติและ
ยุทธศาสตรที่ 3 คือการสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนเชนใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึก ษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน
อาเซียน เปนตนดังนั้นเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปอยางบรรลุผลแลว
อุดมศึกษาไทยควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเพื่อการแขงขันการเตรียมความพรอมดานทักษะ
ภาษาอัง กฤษและภาษาอาเซียน การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 จะมีผลกระทบตอ
การศึกษาไทยในทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะการเปดเสรีดานการคาและ
บริการในอาเซียนจะสงผลใหเกิดการจัดการศึกษาขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกวาง
มากขึ้น และการที่อาเซียนเห็นพองกันในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ สื่อ
ใหเห็นวาการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องที่จําเปนทั้งในโลกปจจุบันและในอนาคต ดังนั้นการที่เด็กไทยจะ
สามารถทํางานในกลุมประเทศอาเซียนไดนั้น ทักษะทางดานภาษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเปนอันดับแรกทัง้
ในดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนสําหรับประเทศไทยไดมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยม และในระดับมหาวิทยาลัยแตทักษะภาษาอังกฤษของไทยสวนใหญยังอยูใน
ระดับที่ยังไมสามารถใชงานไดและอยูในอันดับ 8 จากการจัดกลุมในประเทศอาเซียน สวนกลุมประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีคือ ประเทศสิงคโปรมาเลเซียและฟลิปปนสซึ่งปจจุบันหลายประเทศในอาเซียนก็ไดมี
การเตรียมการและดําเนินการพัฒ นาขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตน เพื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียนมากขึ้นแลว เชน ในประเทศสิงคโปรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะความรู
ดานภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานในชีวิตประจําวันไดตั้งแตระดับพื้นฐาน และใหนักเรียนมีอิสระที่จะเลือก
เรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาที่ 3 ไดป ระเทศมาเลเซียมีจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเ ปนภาษาอังกฤษ ประเทศฟลิปปนสมี การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ดานประเทศเวียดนามคนหนุมสาวของประเทศเวียดนามให
ความสํา คั ญ กั บ การศึ ก ษาในระดั บ สู ง และภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น เพราะเชื่อ ว า การศึ ก ษาและทั ก ษะทาง
ภาษาอัง กฤษมีผ ลตอการทํางานและการสรางฐานะของครอบครัวทําใหพอ แมผูป กครองยอมลงทุนเพื่อ
การศึกษาแกบุตรหลานมากขึ้น สวนในประเทศอินโดนีเซีย ปจจุบันไดมีการปรับแกกฎหมายดานการศึกษา
เพื่อใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน พรอมกับกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
~ 67 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ขั้นพื้น ฐานในวิช าคณิ ตศาสตรวิ ท ยาศาสตรเ ปน ภาษาอั ง กฤษทั้ ง หมดซึ่ง หากรวมประชากรที่ส ามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดีทั้ง 3 ประเทศคือ มาเลเซียสิงคโปรและฟลิปปนสก็จะมีแรงงานที่มีประชากรรวมกันเกือบ
120 ลานคนที่จะสามารถโยกยายเขามาแขงขันทํางานในประเทศใดก็ไดในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยซึ่งก็
อาจจะทําใหสง ผลกระทบตอการแขง ขันและการเสียเปรียบของบัณฑิตไทยที่จบการศึกษาออกไปในภาค
แรงงาน รวมทั้ง การเขามาของแรงงานในกลุม อาเซียนที่ใชภาษาอัง กฤษและภาษาอาเซียนไดดียอมทําให
ไดเปรียบในดานของการไดรับ การจางงานที่ดีก วาคาจางแรงงานที่สูง กวา ซึ่ง หากประเทศไทยยัง ไมมีก าร
ปรับตัวและสงเสริมการฝกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอยางจริงจังก็ยอมทําใหเสียเปรียบในดานการ
แขงขันในตลาดแรงงานไทยและอาเซียนในอนาคตได
การพัฒนาทักษะความพรอมดานการทํางาน
หนึ่งในยุทธศาสตรหลักในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนที่ สกอ. ไดระบุไวในกรอบ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาของไทย คือการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถ
พัฒนาทักษะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมไดดังนั้นนอกจากการเพิ่มสมรรถนะดาน
การใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยใหอยูในระดับที่ใชในการทํางานไดแลว การพัฒนาทักษะดานการประกอบ
วิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนเนื่องจากการเลื่อนระบบการเปด - ปด
ภาคเรียนของไทยใหสอดคลองกับประเทศสมาชิกอาเซียน สงผลใหในอนาคตระยะเวลาสําเร็จการศึกษาและ
ชวงการหางานทําของบัณฑิตไทยและบัณฑิตอาเซียนจะอยูในชวงที่ใกลเคียงกันและอาจจะทําใหเ กิดการ
แขงขันในการจางงานสูง (โครงการสัมมนาทางวิชาการ) ดังนั้นบัณฑิตไทยจะตองมีทักษะการเตรียมพรอมใน
ดานการทํางานสามารถทํางานไดหลายๆอยางเพราะผูทมี่ ีความพรอมในการทํางานที่ดีกวายอมไดเปรียบในการ
แขงขันการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เกรดสูงอาจจะไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการจางงานใน
อนาคตแตทัก ษะในการทํางานที่ร อบดานทั้ง ดานภาษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหและความพรอมในเรียนรูทักษะใหมๆ เปนทักษะที่สําคัญมากกวาในการแขงขันในตลาดแรงงานทั้งใน
อาเซียนในประเทศอื่นๆ
ดังนั้นสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการเรียนรูและการทํางาน
ที่พรอมเมื่อจบการศึกษาออกไปเชนการสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณในการทํางานเชนการไปฝกสหกิจ
ศึก ษาในสถานประกอบการจริง กับ นายจาง การไปฝก งานในตางประเทศกลุม ประเทศเพื่อนบาน บริษัท
ตางชาติซึ่งจะทําใหนักศึกษามีโอกาสไปทํางานในตางประเทศมากขึ้นรวมทั้งการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการ
ทํางานรวมกับผูอื่นการทํางานขามวัฒนธรรมเพราะการเปดประชาคมอาเซียนนั้นหมายถึงทั่วทั้งภูมิภาคจะตอง
มีการเคลื่อนยายและเปดเสรีทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคาการศึกษาสังคมวัฒนธรรมแรงงานดังนั้นบัณฑิตไทย
จึงตองมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของประเทศเพื่อนบานเพราะการทํางานขามวัฒนธรรมสิง่
ที่จําเปนอยางยิ่งที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใชติดตอกันก็คือความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนชาติ
อื่น โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานของประเทศเพื่อนบาน ความรูในสาขาวิชาที่เปนตองการ
ของตลาดในอาเซียน เปนตน
การพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา
การเปดประชาคมอาเซียนและการเปดเสรีดานการคากอใหเกิดการเปดเสรีดานการศึกษาตามมาดวย
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาการศึกษาในอาเซียนจะกลายเปนธุรกิจขนาดใหญและเปนธุรกิจแบบไรพรมแดน
ที่เปนการตอบสนองการเปดเสรีดานการศึกษาในกรอบอาเซียนและการคาโลก ซึ่งอาจจะทําใหเกิดกระแสการ
แขงขันในการใหบริการดานการศึกษาในภูมิภาคและการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาไปสูความเปนนานาชาติและ World Class University มากขึ้นซึ่ง
อาจจะสงผลใหมหาวิทยาลัยไทยจะตองมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางดานการศึกษาในมหาวิทยาลัยให
เขาสูความเปนสากลและความเปนนานาชาติทําใหในอนาคตมหาวิทยาลัยไทยจะตองมีบุคลากรอาจารยที่มี
ความเชี่ยวชาญทักษะทางดานภาษาและสัดสวนจํานวนของอาจารยที่จบปริญญาเอกและจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการเพิ่ม มากขึ้น เพราะในปจ จุบันนี้สัดสวนของอาจารยในระดั บปริญญาเอกและอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการของประเทศไทยยังอยูในเกณฑระดับต่ํานําโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนั้นจาก
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียนของพัชราวลัย วงศบุญ
สิน และคณะ (2555) ยังพบวาการเปดเสรีอาเซียนจะทําใหมีอาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
คาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบตอคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยและคุณภาพของ
นักศึกษาไทยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศไทยที่จะมีโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาที่เ กิดจากการเคลื่อนยายบุคลากรและนัก ศึกษาที่เ พิ่มขึ้นเชนจากโครงการแลกเปลี่ยน
นัก ศึก ษา อาจารยแตอยางไรก็ตามในดานลบสําหรับ มหาวิท ยาลัยบางแหง การเคลื่อนยายบุคลากรและ
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอาจทําใหเกิดการสูญเสียบุคลากรและนักศึกษาที่สําคัญไปดังนั้นในแตละมหาวิทยาลัยอาจจะ
ตองมีการเตรียมแผนการรองรับการพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเคลื่อนยายของบุคลากรเหลานี้ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดานการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคตมหาวิทยาลัยจึงตองมีการเตรียม
ความพรอมทั้งในปจจุบันและอนาคตดังนี้
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในปจจุบัน
เมื่อภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาของการทํางานในอาเซียน ดังนั้นการศึกษาหรือหลักสูตรการสอน
ของไทยในปจ จุบันอาจจะตองมีก ารปรับ ปรุง หรือมีก ารสง เสริม หลัก สูตรการสอนที่เ ปนภาษาอัง กฤษใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาชีพ 9 สาขา เพื่อใหมีความเปนสากลสามารถ
แขง ขั นและออกสู ตลาดอาเซี ยนได ร วมทั้ ง หลัก สูตรการเรียนการสอนในมหาวิท ยาลัย อาจจะตองมีก าร
เสริมสรางเนื้อหาและสรางความเขาใจใหนักศึกษาของไทยในการตระหนักถึงการเปนประชาคมอาเซียนรวมกัน
นัก ศึก ษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไมวาจะเปนภาษาวัฒ นธรรม การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมผูบริโ ภค รวมทั้ง รสนิยมความตองการบริโภคสินคา ลักษณะหรือ
สภาพตลาด การขนสง รวมทั้งตองสามารถวิเคราะหผลดีผลเสียของ การรวมตัวกันของอาเซียนไดมหาวิทยาลัย
อาจจะมีการสงเสริมหรือเปดหลักสูตรการเรียนภาษาตางๆ เพื่อใหรองรับกับอาเซียนมากขึ้น เชน ภาษาพมา
ภาษาบาฮาซา ที่ใชกันในประเทศอินโดนีเซียที่ มาเลเซียและบรูไน (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มี
เนนการสง เสริม การเรียนการสอนดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาชีพมากขึ้นเพราะหนึ่ง หลัก ใน
การศึกษาของอาเซียนคือดานการเรียนรูตลอดชีพและการศึกษาเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
สรางพลังประชาชนและสรางความเขมแข็งแกประชาคมอาเซียน ดังนั้นความรูและการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาปจจุบันหลายๆประเทศ
ในอาเซียนไดใหความสําคัญตอการเนนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้นเชนในประเทศ
สิงคโปรอุตสาหกรรมในสิงคโปรลวนเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังนั้นใน
ประเทศจึ ง มุง ผลิต คนที่ มี ความรู ค วามเชี่ ยวชาญในด า นนี้ เ พิ่ม มากขึ้ นด า นประเทศเวีย ดนามรัฐ บาลให
ความสํา คัญ รวมถึ ง การส ง เสริม ผู ที่มี ความสามารถพิ เ ศษดานวิท ยาศาสตรและคณิ ตศาสตรตั้ง แตร ะดั บ
ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีซึ่งขณะนี้เวียดนามมีผูที่จบปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรมากกวาประเทศ
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ไทยและทักษะทางคณิตศาสตรเทียบเทากับประเทศจีน ดัง นั้นภาคการศึกษาของไทยจึงตองมีการเนนการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตรใหแกนักเรียน/นัก ศึกษาของไทยใหมากขึ้น
รวมทั้งการรูเทาทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เปนแนวทางหลักในการศึกษาและพัฒนาประเทศ
ใหมีศักยภาพในการแขงขันกับกลุม ประเทศตางๆในอาเซียนไดการปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพทางการศึกษา
เพื่อรองรับการเปดเสรีดานการศึกษาในอนาคตตามกรอบขอตกลงการคาเสรีแหงภูมิภาคอาเซียนมีผลทําให
สถาบันการศึกษาของไทย ตองเขาสูยุคของความรวมมือระหวางสถาบันในกลุมประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และจําเปนตองมีการดําเนินงานตามเงื่อนไขตามขอตกลงรวมมือดังกลาว รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่
พยายามผลัก ดันใหเ กิดการเปดเสรีท างการศึก ษาเกิดขึ้น เพื่อยกระดับ มาตรฐานการศึก ษาของประเทศ
ตลอดจนเพื่อเปนแรงจูงใจใหสถาบัน การศึกษาตางประเทศที่สนใจเขามาลงทุนจัดการศึกษาในประเทศมากขึน้
ซึ่งอาจสงผลในอนาคตประเทศไทยจะมีการเปดเสรีดานการศึกษาและทําใหนักศึกษามีทางเลือกในการเลือก
เรียนมหาวิทยาลัยที่แตกตางหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงตองมีพัฒนาคุณภาพใหสามารถ
แขงขันกับมหาวิทยาลัยของประเทศทั้งในและนอกกลุมอาเซียนไดซึ่งจากการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่มี
คุณ ภาพในอาเซี ย น พบวา ประเทศไทยมี 2 มหาวิท ยาลั ย ที่ ติ ดอั น ดั บ คื อ มหาลั ย มหิ ด ลอั น ดั บ ที่ 4 และ
จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัยดันดับที่5 (Topuniversities, ออนไลน) และอยูในอันดับที่42 และ 48 ในเอเชีย
ตามลําดับ หากเทียบการแขงขันกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนแลวการศึกษาของประเทศไทยยังเปนรอง
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งการเปดเสรีในธุรกิจดานการศึกษาจะสงผลใหมีการแขงขันดานการศึกษารุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปรที่สามารถสรางแรงจูงใจใหชาวตางชาติที่มีความสามารถโดดเดนไปศึกษา
และทํางานในประเทศไดเ พราะมีการสอนหลักสูตรสองภาษาเชนภาษาอัง กฤษและภาษาจีนซึ่ง เมื่อเทียบ
คุณภาพและมาตรฐานกับคาเลาเรียนที่ไมสูงมากนักทําใหสิงคโปรเปนคูแขงสําคัญของไทยและหลายประเทศ
ในอาเซียน (มติชน, 2555) นอกจากนี้อุตสาหกรรมในสิง คโปรลวนเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนความโดดเดนดานการวิจัยทําใหสิงคโปรเปนตลาดการศึกษาในภูมิภาคที่
นาเกรงขาม แตหากเทียบกับประเทศไทยแลวเราก็ไดเปรียบในดานภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางของอาเซียนที่
สามารถเชื่อมโยงประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศอาเซียนอื่นๆไดไมยากและมีคาครองชีพและ
คาใชจายทางการศึกษาถูกกวาหลายๆประเทศซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลทําใหสถาบันการศึกษาของไทยมีโอกาส
เปดรับนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนมากขึ้นโดยจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํา
โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย:ออนไลน) ที่ไดสํารวจจํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาเรียนใน
ประเทศไทยทั้งจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนจํานวน 103 แหงพบวาอัตราเติบโตของการเพิ่มขึ้นของ
นักศึกษาตางชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25 ตอป (เฉลี่ยชวงป 2550-2553) โดยนักศึกษาตางชาติที่
สนใจเขามาศึกษาในไทยมากที่สุดไดแกจีนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 46.3 ของจํานวนนักศึกษาตางชาติ
ทั้งหมด รองลงมาไดแกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนอันไดแกลาว (รอยละ 6.5) พมา (รอยละ 6.5) เวียดนาม
(รอยละ 5.5) และกัมพูชา (รอยละ 4.7) แตหากรวมนักศึกษาที่มาจากกลุมประเทศในอาเซียนทั้งหมด พบวา มี
สัดสวนรวมกันถึงรอยละ 26.1 ซึ่งก็สอดคลองกับนโยบายการศึก ษาของไทยที่ตองการการเปนศูนยก ลาง
การศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน และพรอมที่จะเปดเสรีการศึกษาใหมีการเคลื่อนยายทุนและกําลังคนที่มี
ความสามารถทางวิชาชีพและดานภาษาเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยใหเปนศูนยกลางทาง
การศึกษา (educational hub) โดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชาลาว พมาและเวียดนาม) ที่ตลาด
การศึกษาในประเทศเวียดนามกําลัง เปนที่นาสนใจเพราะคนรุนใหมใหความสําคัญกับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทเพิ่ม ขึ้นกวา 139% ในระยะ 10 ปที่ผานมาสําหรับ การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการเปดเสรีดาน
การศึกษาของอุดมศึกษาของไทยในอนาคตนั้นหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาของไทยควรจะตองจัด
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การศึกษาใหมีความเปนนานาชาติมากขึ้นเพื่อรองรับกับตลาดทางการศึกษาและการแขงขันในอนาคต ซึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะหจุดออน- จุดแข็งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยโดย สกอ. พบวาอุดมศึกษาของไทยมี
จุดแข็งที่สามารถแขงขันไดเชนมีจุดแข็งในดานการเรียนการสอนและความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาที่เปน
ความตองการของประเทศเชนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เวชศาสตรเขตรอน เกษตรเขตรอน การทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมการเกษตรมีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการและศูนยวิจัยที่มีศักยภาพในการสรางความรวมมือ
ทางวิ ชาการและการวิ จัย กั บ ต างประเทศมี ม าตรฐานและความเขม แข็ง ทางวิช าการที่ เ ป นที่ ย อมรับ ใน
ตางประเทศ มีหลักสูตรนานาชาติจํานวน 844 หลักสูตรที่พรอมรองรับนักศึกษาตางชาติ และเมื่อพิจารณาถึง
สาขาที่ นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ส นใจเข า มาเรี ย นในไทยพบว า อั น ดั บ 1 ได แ ก ส าขาบริ ห ารธุ ร กิ จ (business
administration) รอยละ 11.6 รองลง มาไดแกสาขาภาษาไทย (thai language) สัดสวน รอยละ 7.8 สาขา
ภาษาอังกฤษ (English language) รอยละ 3.7 สาขาธุรกิจระหวางประเทศ (international business) รอย
ละ 3.7 และสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (thai for communication) รอยละ 3.1 โดยเปนที่นาสังเกตวา
นักศึกษาจากประเทศจีน จะสนใจเรียนสาขาภาษาไทยมากที่สุด สัดสวนรอยละ 15.2 ของนักศึกษาจีนทั้งหมด
สวนนักศึกษาลาวและกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษาพมาและเวียดนามจะสนใจ
เรียนสาขาบริหารธุรกิจมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติของ
ไทยที่สวนใหญยัง ใหเ นนใหความสําคัญ กับ สาขาทางดานศิลปศาสตรอาจจะตองมีก ารปรับ ใหมีความเปน
นานาชาติไมใชเฉพาะเพียงแตดานภาษาเทานั้นแตจะตองมองไปถึงหลักสูตร สาขาอื่นๆ ที่เปนที่ตองการในการ
พัฒนาของชาติและตลาดอาเซียน และจากผลการสํารวจที่พบวาความตองการเรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นใน
กลุมนักศึกษาจีนและบางสวนจากประเทศสมาชิกอาเซียนก็อาจจะสงผลใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไทยมีโอกาสไปตั้งสาขาในประเทศสมาชิกอาเซียนเหลานี้ไดในอนาคต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,ออนไลน)
การเตรียมพรอมสําหรับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายอาชีพตามขอตกลงยอมรับรวมกันหรือจากผล
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียไดกําหนดขอตกลงยอมรับรวมกันดาน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก(Mutual Recognition Arrangments : MRAs) เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญผูมีความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอยางเสรีในการไปทํางาน
กลุม ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซึ่ง สาขาวิชาชีพหลักที่ไดกําหนดครอบคลุมไว 8 อาชีพ ไดแก อาชีพ
วิศวกร อาชีพพยาบาล อาชีพสถาปนิก อาชีพนักสํารวจ อาชีพนักบัญชี อาชีพทันตแพทย อาชีพแพทยและไดมี
มติภายหลังเพิ่มอีก 1 สาขาวิชาชีพคือผูประกอบการดานการทองเที่ยว ซึ่งการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีใน
กลุม 9 อาชีพนั้น มีผลดีตอไทยไมนอ ยเพราะจะทําใหผูจบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 9 ตั้งแตระดับปริญญาตรี
จนถึง ปริญ ญาเอก มีตลาดงานที่เปดกวางเพราะหากสามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพก็ส ามารถเขาไป
ทํางานในประเทศนั้นไดแตอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งคือปญ หาดานภาษาที่อาจทําใหนัก วิชาชีพของไทยไม
สามารถแขงขันกันแรงงานชาติอื่น ซึ่งมีผลทําใหตําแหนงหรือคาจางที่แรงงานไทยไดรับอาจจะต่ํากวาแรงงาน
อาเซียนดวยกันซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของแรงงานสูประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียนของกระทรวงแรงงาน (ศิริเชษฐ สังขะมาน และคณะ, 2555) ที่พบวาการเปดประชาคม
อาเซียนในป 2558 จะสงผลทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีทําใหตลาดแรงงานมีความยืดหยุนมากขึ้น
ซึ่งขอไดเปรียบของแรงงานไทยคือมีจุดเดนในเรื่องการมีอัธยาศัยที่ดีมีใจรักงานบริการปรับตัวและเรียนรู งาน
ตางๆ ไดเ ร็วแตมีจุดออนคือดานทัก ษะภาษาอัง กฤษ เทคโนโลยีส ารสนเทศ (ไอที ) ระเบียบวินัยและการ
บริหารงาน ไมกลาตัดสินใจและขาดการวางแผนอยางเปนระบบ สวนผลกระทบตอภาคแรงงานไทยดานลบนั้น
จะทําใหมีการแขงขันกันสูงในดานการจางงาน เนื่องจากการเขามาทดแทนของแรงงานที่มีคาตอบแทนต่ํากวา
ไทยและอาจจะทําใหแรงงานไทยบางประเภทถูกแยงงานอาชีพไดเชนแพทยชาวตางประเทศมีสัญชาติสิงคโปร
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อาจจะโอนยายเขามาทํางานในประเทศไทย หรือพยาบาลจากประเทศฟลิปปนสเพราะเปนประเทศที่ผลิต
พยาบาลสงออก และทําใหบุคลากรวิชาชีพบางสวนอาจจะเคลื่อนยายออกไปทํางานตางประเทศไปยังประเทศ
ที่ใหคาตอบแทนสูงอยางประเทศสิงคโปรมาเลเซียก็มีผลตอการขาดแคลนแรงงานในประเทศในบางสาขาเชน
ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในกลุมแพทยพยาบาล และทันตแพทยเปนจํานวนมากเนื่องจากใน
แตละมหาวิทยาลัยไมสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยพยาบาลและทันตแพทยไดตามความตองการไดซึ่ง
ขณะนี้ประเทศไทยสาขาวิชาชีพแพทยยังขาดแคลนอยูที่11,974 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 21,628 อัตรา และ
ทันตแพทยที่ 3,267 อัตรา (มติชน, 2555) นอกจากนี้ยังพบวาในดานของภาษาของแพทยและพยาบาลไทยที่มี
ทักษะในการใชภาษายังมีนอยสวนพยาบาลแมจะมีจุดเดนดานทักษะการทํางานการมีจิตใจออนโยนและรักการ
บริการแตปญหาดานภาษาทําใหมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตรเหลานี้จะตองมีการสอนภาษาเพิ่มเติมหรือเปด
หลักสูตรที่เปน 2 ภาษามากยิ่งขึ้นเพื่อใหพยาบาลไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรั บวิชาชีพที่สามารถยายแรงงาน
ฝมืออยางเสรีในประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับ การแขง ขันที่เ พิ่ม สู ง ขึ้นสําหรับ วิชาชีพ เหลานี้ร วมทั้ง การ
เทียบเคียงระบบการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อรองรับบัณฑิตของไทยใหสามารถไปทํางาน
ประเทศนั้นๆไดดังนั้นจากประเด็นตางๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้อุดมศึกษาของไทยจึงควรเรงใหมีการทบทวน
ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร อ าเซี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาและนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมตัวรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้งในดานของ
การเตรียมการแลกเปลี่ยนเคลื่อนยายบุคลากรนักศึกษาตางชาติและนโยบายความรวมมือทางดานการศึกษา
วิจัย กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการศึกษาของไทยเพื่อการรองรับการพัฒนาและเขาสูการแขงขัน
กับประเทศตางๆ ในอาเซียนในอนาคตได
สรุปการกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่กําลังจะถึงนี้สงผลใหประเทศไทยจึงตองมีการเตรียม
ความพรอมเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปนถือไดวาเปนทั้งโอกาสและความทาทายในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึกษา
นั้นถือวาเปนกระบวนการพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะเปนแรงในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ประเทศในการพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนาและการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ถือไดวาเปนระดับการศึกษาที่เปนหนวยระดับสูงสุดและเปนหนวยการศึกษาหนึ่งที่มีสวนสําคัญที่มีหนาที่จะ
ผลิตคนหรือบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เปนแรงงานสําคัญในการแขงขันและพัฒนาประเทศ ซึ่งการเขาสูประชาคม
อาเซียนในปที่จะถึงนี้ยอมสงผลกระทบใหอุดมศึกษาของไทยตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเตรียมการ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปดเสรีดานการศึกษาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรบุคคล อาจารยนักวิจัย การเคลื่อนยายฝมือแรงงาน รวมทั้งการเกิดขึ้นของการสรางเครือขายละ
ความรวมมือในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับภูมิภาคซึ่งแนนอนวาหากมีการเตรียมความพรอมที่ดียอมทําให
มหาวิทยาลัยบุคลากร นักศึกษาของไทยสามารถกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงและพรอมและเรียนรูที่จะกาวไปสู
การพัฒนาและการแขงขันไดในอาเซียนไดอยางมั่นใจไดในอนาคตไดอยางแนนอน
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