
เตรียมความพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประคมอาเซียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  



                                                   อาจารย์วันชัย สุขคร 

การเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 



   ประวัติ 
-  ปริญญาเอก ก าลังศึกษาระดับปรญิญาเอก  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสาร 
   การเมือง Doctor of Philosophy Program  
   in Political Communication  
- ปรญิญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.)     
- นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาอิสระ 
- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและ Community Relations     
- ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการเมือง 
- อาจารย์พิเศษ ม.เกริก, มรภ.สวนดุสิต,  มจร., 
  ม.พะเยา, ม.เนชั่น,  บรรยายพิเศษ 
- ธุรกิจส่วนตัว รีสอร์ท ที่พัก ร้านกาแฟ 
- งานวิจัย วชช./ สภาวัฒธรรม ฯลฯ 
- อดีตที่ปรึกษา  รมช.กระทรวงเกษตรและ          
  สหกรณ์ / รมช.กระทรวงคมนาคม  
- อดีตที่ปรึกษา  ผูช้่วย รมต.ประจ าส านัก     
  นายกรัฐมนตรี         
    
      

อ.วันชัย สุขคร  



รู้จักอาเซียน 
อาเซียน คืออะไร 
 องค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะ
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม  



ความเป็นมาของอาเซียน 
 

• อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจาก สมาคมอาสา (ไทย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์) 

• พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ ตั้งอาเซียน 
• มีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย,

สิงคโปร์และไทย  
• บรูไน(2527) และ CLMV เข้าร่วมตามมา 
• ประเทศสังเกตการณ์  ติมอร์ตะวันออก ปาปัวนิวกินี 
• พันเอกถนัด คอมันตร์ ได้รับการยกย่องเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง 



จุดเร่ิมต้นของอาเซียน 

      เ มื่ อ วั น ที่  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 1 0          
รมว.กต. อินโดนีเซีย (นายอาดัม มาลิก) 
มาเลเซีย (ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน) 
ฟิลิปปินส์ (นายนาซิโซ รามอส) สิงคโปร์ 
(นายเอส ราชารัตนัม) และไทย (พันเอก 
ถนัด คอมันตร์  ลงนาม ใน “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration)  

 



รู้จักอาเซียน 
ชื่อไทย    : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
       ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

ชื่ออังกฤษ : Association of South   

                    East Asian Nations (ASEAN) 



ข้อมูลอาเซียน  
ค าขวัญ : "One Vision, One Identity, One Community" 
            (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) 
เพลงสดุดี: “The ASEAN Way ดอิาเซียนเวย์” วิถีอาเซียน
ส านักงานใหญ่ : กรุงจากาตาร์ อินโดนีเซีย 
ภาษากลาง : ภาษาอังกฤษ 
เลขาธิการ : คนใหม่  "เลอ เลือง มินห์" ชาวเวียดนาม 
ก่อตั้ง : โดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อ 8 ส.ค. 2510  



ข้อมูลอาเซียน  
 1. ประชากรราว 590 ล้านคน (พ.ศ. 2553)  
 2. พื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร  
 3. จีดีพี รวมกันราว 2 ล้านล้านดอลล่ารส์หรัฐ  
        ล าดับที่ 9 ของโลก 
 4. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
 



สัญลักษณ์อาเซียน  

คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง 
ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรือง 



ตึกส านักงานเลขานุการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย 



เลขาธิการฯคนใหม่ "เลอ เลือง มินห"์ ชาวเวียดนาม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gN0JP6UoJ_kKMM&tbnid=pk_dVG3T4Bv30M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.banmuang.co.th/2013/01/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/&ei=kssbUYTYEIa5iQeu8YHQBw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNFwFlAfsN-wgZD5sBOVCSIyo-z37w&ust=1360862465630892


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ(อดีตเลขาธิการฯ) เกิดที่ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและ เบญจมราชูทิศ ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ 
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เริ่มอาชีพนักวิชาการในต าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529 



สมาชิกอาเซียน 



1.บรูไน ดารุสซาลาม  
(Brunei Darussalam)  

เมืองหลวง  : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ภาษา   : ภาษามาเลย์(Malay หรือ Bahasa Melayu)      
     (ราชการ) รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร  : 381,371 คน (ข้อมูลป ีพ.ศ.2550)  
            ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% 
ศาสนา  : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10% ฮินดู 10 % 
การปกครอง  : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 



2. ราชอาณาจักรกัมพูชา  
(Kingdom of Cambodia )  
เมืองหลวง    กรุงพนมเปญ 
ภาษา   : เขมร (ราชการ)  
    อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน(ภาษารอง) 
ประชากร  : 14.8 ล้านคน(2553) ประกอบด้วย              
    ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2% 
ศาสนา  : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก อิสลาม และคริสต์  
การปกครอง  : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์      
                      เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 

  



3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
(Republic of Indonesia)  
 

เมืองหลวง  : จาการ์ตา 
ภาษา   : ภาษาอินโดนีเซีย  บาฮาซา  
   ( Bahasa Indonesia ) เป็นภาษาราชการ 
ประชากร  : 240 ล้านคน (ข้อมูลป ีพ.ศ.2553) ประกอบด้วย 
    ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 
            ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา 
ศาสนา  : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% 
การปกครอง  : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ 
            หัวหน้าฝ่ายบรหิาร 



4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(Lao People’s Democratic Republic)  
 
เมืองหลวง  : นครหลวงเวียงจันทร์ 
ภาษา   : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
ประชากร  : 6.4 ล้านคน ประกอบด้วย ลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 
            22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า 
ศาสนา  : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% 
การปกครอง  : สังคมนิยมคอมมิวนิสต ์(ทางการลาวใช้ค าว่า  
    ระบบประชาธิปไตยประชาชน) 

 



5.มาเลเซีย (Malaysia) 
 

เมืองหลวง  : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ภาษา   : ภาษามาเลย์ (ราชการ)  อังกฤษและจีน(รอง) 
ประชากร  : 27.73 ล้านคน มาเลย์ 40%, จีน33%,   
    อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% 
ศาสนา  : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11% 
การปกครอง  : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

 
 
  



6. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)  
 
เมืองหลวง  : เนปีดอว์ (Naypyidaw) 
ภาษา   : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ 
ประชากร  : 55.4 ล้านคน ประกอบด้วยเผา่พันธุ์ 135 เผ่า  
    8 เชื้อชาติหลักๆ  คือ พมา่ 68%, ไทยใหญ่ 8%,  
     กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
ศาสนา  : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% 
การปกครอง  : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต ้
   สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 

 
 



7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
 
เมืองหลวง  : กรุงมะนลิา 
ภาษา   : ภาษาประจ าชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
                     ภาษาฟลิิปิโน และภาษาอังกฤษ (ราชการ)  
   สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จ๋ิว ฟิลิปปินส์ (รอง) 
ประชากร  : 94 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) มาเลย ์40%, จีน  
                     33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมือง(บอร์เนียว)10% 
ศาสนา   : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์,     
    อิสลาม 5% 
การปกครอง  : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า     
    ฝ่ายบริหาร 

 



 

เมืองหลวง  : สิงคโปร์ 
ภาษา   : ภาษามาเลย์ (ราชการ)  
    จีนกลาง อังกฤษ (ประจ าวัน) 
ประชากร  : ประชากร 4.48 ล้านคน ประกอบด้วยชาวจีน  
    76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% 
ศาสนา  : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%,  
    ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25% 
การปกครอง  : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดเีป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
  

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์  
(Republic of Singapore)  



9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
(Socialist Republic of Vietnam)  
 
เมืองหลวง  : กรุงฮานอย 
ภาษา   : ภาษาเวียดนาม  
    เป็นภาษาราชการ 
ประชากร  : 88 ล้านคน ประกอบด้วยชาวเวียด 80%,  
    เขมร 10% 
ศาสนา  : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% 
การปกครอง  : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรค  
    การเมืองเดียว 
  



10. ราชอาณาจักรไทย  
(Kingdom of Thailand)  
 

เมืองหลวง  : กรุงเทพมหานคร 

ภาษา   : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 

ประชากร  : 65.4 ล้านคน (ข้อมูลป ีพ.ศ.2553)  

    ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 

ศาสนา  : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 

การปกครอง  : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อนัมี 
            พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  



ท าไมจึงต้องตั้งอาเซียน ? 
 

ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่าการตั้งองค์กรความร่วมมือ 
ระดับภูมิภาค จะช่วยให้ 

1. ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง 
 2. ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธีสันติ 
 3 .ส่ ง เสริ ม ในการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชน 



เป้าหมายการจัดตั้งอาเซียน 7 ประการ 
 

1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคม และ
วัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ 

วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การค้า การ

คมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต 
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 



วัตถุประสงค์ของอาเซียน 
1. เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  
2. การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชกิ  
3. การธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค  
4. และเปิดโอกาสให้คลายข้อพพิาทระหวา่งประเทศ

สมาชิกอย่างสันต ิ



ความร่วมมือของอาเซียน 

 ฐานการผลิตและการลงทุน 

 ตลาดส าคัญ ด้วยประชากร 600 ล้านคน 

 หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

 แหล่งวัตถุดิบและแรงงาน 



กลุ่มประเทศอืน่ ๆ  
1. สหภาพยุโรปจ านวน 22 ประเทศ (European  
   Union: EU)  
2. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนอืจ านวน 3 ประเทศ   
   (North America Free Trade Area: NAFTA)  
3. สหภาพแอฟริกาจ านวน 48 ประเทศ (African  
    Union: AU) 



เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) CEPT  
ลงนามปี 2535 เร่ิมปี 2536 

กรอบความตกลงดา้นการคา้บริการ (AFAS) 

เร่ิมปี 2538  

เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) 

เร่ิมปี 2541 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีผา่นมา 

สินคา้ 

บริการ 

ลงทุน 

ดา้นเกษตร ป่าไม ้สิทธิทรพัยส์ินทางปัญญา  
พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน  e-ASEAN  ฯลฯ 

ความ 

ร่วมมือ 



hgjtj 
   
เริ่มก่อตั้ง ป ี1992(พ.ศ. 2535) 
เริ่มลดภาษ ี 1  มกราคม  1993(พ.ศ.2536)   
วัตถุประสงค ์
1.  สร้างความสามารถในการแขง่ขันของสินค้าอาเซียนในตลาดโลก 
2.  ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
3.  สร้างอ านาจต่อรองในเวทีการค้าโลก 
ขอบข่าย 
ครอบคลุมสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตร 
ไม่แปรรูป โดยมีความยืดหยุ่นให้แก่สินคา้อ่อนไหวได้  

เขตการคา้เสรอีาเซียน (อาฟตา้) 



ประชาคมอาเซียน 
(Asean Community) คืออะไร  

 AC หรือ Asean Community คือการรวมตัว
ของชาติใน Asean ทั้ง 10 เพื่อกระชับความร่วมมือที่จะ
ให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมร่วมกัน 
 AC จึงเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN 



ท าไมจึงจ าเป็นต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน ? 

 
ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาค เพื่อ
 1. เพิ่มอ านาจต่อรองของประเทศสมาชิก 
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น 

 
 



ก าเนิดประชาคมอาเซียน  
 
การก าเนิดประชาคมอาเซียน 

ตุลาคม 2546 ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่า
ด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 
เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ จั ด ตั้ ง  ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ( ASEAN 
Community) 

 



3 เสาหลักประชาคมอาเซียน  

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก  
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Security Community – ASC)  
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community – AEC)  
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community - ASCC)  
 



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ปี 2558 (2015) 

ตารางด าเนินการ 
Strategic Schedule 

พิมพเ์ขียว AEC 
AEC Blueprint ประชาคม 

เศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 

ประชาคม 
สังคม-วัฒนธรรม 
อาเซียน (ASCC) 

ประชาคม 
ความมัน่คง 

อาเซียน (ASC) 



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่  9 ที่ เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ได้ให้การรับรองและลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งรวมเรื่องการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - 
AEC)  



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 

เป้าหมายหลักของ AEC  คือ  การให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชน
หรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 
2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมาก 



รู้จัก AEC 

AEC คืออะไร 
1. AEC เป็นความก้านหน้าในการร่วมมือกันของ

สมาชิกอาเซียน 
2. รูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone  
3. เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และ 
4. สร้างอ านาจต่อรอง 



เป้าหมายส าคัญของการเป็น AEC  
 

1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม 
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง 
   เศรษฐกิจ  
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 



ประชาคมอาเซียน   
แนวโน้มและผลกระทบ 



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

เคล่ือนย้ายสนิค้าเสรี 
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงนิทุนอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สรา้งเสริมขีดความสามารถแข่งขนั 

e-ASEAN 
นโยบายภาษ ี

สทิธทิรัพย์สนิทางปัญญา 

นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่างการพัฒนา 

ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กบัประเทศนอกภมูิภาค 

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกจิ 

สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

ปี 2015 



สิ่งที่เกิดจากรวมตัวเป็น AEC 

1. ประชากรเพิ่มเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ท าให้
เพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอ านาจการต่อรองใน
ระดับโลก 

2. Economy Scale ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ า 
3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยูน่อกอาเซียนสงูขึ้น 
4. สร้างอ านาจต่อรองสิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดยีว 



การด าเนินงาน 
 

มีเร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขา  
1.ไทย : การท่องเที่ยวและการบิน 
2.พม่า : สินค้าเกษตรและสินค้าประมง 
3.อินโดนีเซีย : ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้ 
4.มาเลเซีย : ยางและสิ่งทอ 
5.ฟิลิปปินส์ : อิเล็กทรอนิกส์ 
6.สิงคโปร ์: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ด้านสุขภาพ 



ผลจากการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ  

1.สินค้า (Free flow of goods)  
2.แรงงานฝีมือ (Free flow of skilled labor)  
3.การบริการ (Free flow of services)  
4.การลงทุน (Free flow of investment)  
5.เงินทุน (Free flow of capital)  

 



1.เสรีทางการค้า 
 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free flow of 
goods)  

 



2.การเคลื่อนย้ายแรงงานเสร ี

 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ  

แรงงานฝีมือ (Free flow of skilled labor) 



 



มาตรการที่มิใช่ภาษี  
(Non-Tariff Measures: NTMs)  

• มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS)  

• มาตรการอปุสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers 
to Trade: TBT)  

• มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-Dumping: AD)  

• มาตรฐานสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า (Trade-Related 
Environmental Measures) และ 

• มาตรฐานแรงงาน (Trade and Labour Standard)  



2.การเคลื่อนย้ายการบริการเสร ี

 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ 
งานและแรงงานด้านการให้บริการ (Free flow of services) 
  



เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใหก้บันกัลงทุนอาเซียน 

การเปิดเสรีการคา้บริการ 

ปี 2551 

(2008) 

51% 

ปี 2553 

(2010) 

70% 

 สาขาอื่น 30% 49% 51% 

49% 

ปี 2549 

(2006) 

70% 

ปี 2558 

(2015) 

ปี 2556 

(2013) 

70% โลจสิติกส ์

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร/์สขุภาพ/ท่องเทีย่ว/ขนส่งทางอากาศ 

 สาขา PIS 

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรดัการรวมกลุ่ม) 

  เคลือ่นยา้ยบริการเสรี แผนงานใน AEC Blueprint 

49% 51% 









3.เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 
 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนยา้ยอย่าง
เสรีของแรงงานฝมีือ (Free flow of skilled 
labor)   

 



ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) 8 วิชาชีพ  
 

1.วิศวกรรม (Engineering Services) 
2.ช่างส ารวจ(Surveying)  
3.พยาบาล (Nursing Services)  
4.สถาปัตยกรรม (Architectural Services)  
5.แพทย์ (Medical Practitioners)  
6.ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)  
7.บัญชี (Accountancy Services) 
8.นักวิชาชีพการท่องเที่ยว 
9.ทนายความ.....(อยู่ระหว่างเจรจา) 



4.การเคลื่อนย้ายการลงทุนและเงินทุน 

 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ  

1. การลงทุน (Free flow of investment)  
2. เงินทุน (Free flow of capital)  

 



 



 



ผลจากการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1.อัตราภาษี 0 เปอร์เซ็นต์  
2.มีการอ านวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนพิธี

การศุลกากร 
3.อนุญาตให้ผู้ส่งออกรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  
4.จัดแหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน 
5.นักลงทุนอาเซียนถือหุ้น ได้ 70 เปอร์เซ็นต์  
6.ลดเลิกข้อจ ากัด/อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบ 

 



โอกาสของ AEC ต่อประเทศไทย  
 

1.  โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต  
2.  โอกาสจากการที่อาเซียนจะรวมกันเป็นตลาดเดียว 

(single market) ในอนาคต  
3. โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นเวที (platform) ใน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ขยายต่อเนื่อง
ไปอีก  

4. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (hub) ของการ
เชื่อมต่อในภูมิภาค  
 









จากนครเฉิงตู กว่างหยวน เป่าจี หลานโจว อุรุมชี ชายแดนอาลาซาน คาซัคสถาน  
มอสโค รัสเซีย เข้าประเทศเบลารุส โปแลนด์ เยอรมัน ส้ินสุดทีท่่าเรือเนเธอร์แลนด์  
ระยะทางกว่า 10,000 กม. 
 

จีน-เนเธอแลนด์ 15 วัน 

ทางเรือ 35 วัน  



 



 



 



ผลกระทบต่อไทย 
 

ผลกระทบเชิงบวก 
1) ลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมให้อาเซียนเป็น

ตลาดที่มีขนาดใหญ่ 
2) ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ าลง  
3) เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุน 
4) เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 
5) เพิ่มอ านาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก  

 



ประโยชน์ต่อคนไทย 
 

1) ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อ/ใช้บริการที่มีคณุภาพและ
หลากหลาย 

2) เกษตรกรส่งออกสินค้าได้มากขึ้น /สร้างเครือข่ายการ
ผลิตระดับอาเซียน 

3) มีการปรับโครงสร้างการผลิต/ใช้ Supply Chain ใน
อาเซียน ส่งออก-น าเข้ากว้างขึ้น  

4) เชื่อมโยงกับประเทศภายนอก + 3, + 6 
5) มีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 



ผลกระทบต่อไทย 
ผลกระทบเชิงลบ 
1) สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มี

ภาระภาษี  
2) หากไทยไม่พร้อม อาจท าให้มีการย้ายฐานการผลิตไป

ประเทศอื่น 
3) เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือของไทยไป

ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
4) มีแรงงานต่างด้าวจากประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามา  



ความสัมพันธ์กับภายนอก 
1. อาเซียน + 3 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
2. อาเซียน + 6 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

อินเดีย 
3. อาเซียน-รัสเซีย อาเซียน – อินเดีย 
4. เขตการค้าเสรี จีน-อาเซียน 
5. ประชาคมเอเชียตะวันออก อาเซียน – ยุโรป 
6. การค้าเสรีอาเซียน กับนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 
7. ผู้สังเกตการณ์สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  



การเตรียมความพร้อมของไทย 
สู่ประชาคมอาเซียน 



การเตรียมความพร้อมของไทย 
ท าไมต้องเตรียมความพร้อม 
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คลื่นลูกที่ 5 ในทุกด้าน 

๑. เศรษฐกิจ  
๒. สังคม  
๓. การเมือง 
๔. สิ่งแวดล้อม 
๕. นวัตกรรม เทคโนโลยี 



การเตรียมความพร้อมของไทย 
การเตรียมความพร้อมในระดับต่าง ๆ  
1. ระดับประเทศ/รัฐบาล(ภาคนโยบาย) 
2. ระดับข้าราชการ(ภาคปฏิบัต)ิ 
3. ร ะ ดั บ เ อ ก ช น ( ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ล ง ทุ น /

ประกอบการ) 
4. ระดับประชาชน(รองรับการเปลี่ยนแปลงและ

รักษาประโยชน์ที่ควรได้) 



การเตรียมความพร้อม 
ระดับประเทศ/รัฐบาล(ภาคนโยบาย) 

1.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สร้างสมดุลระหว่างภาคส่ง
ออกและภาคบริการ และเพิ่มผลิตภาพของภาคการ
ผลิต 

2.การปฏิรูปกฎระเบียบและการด าเนินการของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.การปรับทัศนคติของธุรกิจ ประชาชน และภาครัฐ ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 



แนวทางด าเนินการ 3 ด้าน  
1. การปฏิรูปเชิงโครงสร้างและกฎระเบียบ (structural 

and regulatory reform)  
• ลดอุปสรรคการค้าจากมาตรการที่ ไม่ใช่ภาษีศุลกากร 

(NTM)  
• การผ่อนคลายกฎแหล่งก าเนิดสินค้า  
• เปิดเสรีการค้าบริการส าหรับธุรกิจที่ยังผูกขาด  
• มีการอ านวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation)  



แนวทางด าเนินการ 3 ด้าน(ต่อ)  
• การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
• การเชื่อมโยงกับระบบช าระเงิน มีการอ านวยความสะดวก

ทางการลงทุน (investment facilitation)  
• ปรับปรุงการคืนภาษีให้ดีขึ้น  
• การสนับสนุนให้มีทุนเพียงพอกับธุรกิจไทยในการลงทุนใน

ต่างประเทศ  
• การจัดตั้งหน่วยงาน one-stop service ให้ข้อมูล

ค าปรึกษาอ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจเพื่อการลงทุน และ
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 



แนวทางด าเนินการ 3 ด้าน(ต่อ)  
2. การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมิภาค

อย่างเป็นธรรม ไทยควรให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในด้าน 

 โครงสร้างพื้นฐานและสังคม ถนน การศึกษา การสาธารณสุข  
 ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ

เพื่อนบ้าน  
 ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด การค้ามนุษย์ 



แนวทางด าเนินการ 3 ด้าน(ต่อ)  

3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนไทยมีความ
เป็นสากลมากขึ้น  

 เลิกทัศนคติที่ว่าเพื่อนบ้านเป็นศัตรูตามประวัติศาสตร์ และความ
เชื่อที่ว่าคนไทยเหนือกว่า  

 ปรับระดับการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้ดีกว่าปัจจุบัน 



ผลกระทบและการเตรียมความ
พร้อมภาคการศึกษาไทย 

สู่ประชาคมอาเซียน  



ท าไมต้องเตรียมความพร้อม 
ในฐานะผู้ด าเนินตามนโยบายของประเทศ 
1) ความตระหนักในความส าคัญของ AEC 
2) พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากร  
3) ความรู้ ความเข้าใจต่อ AEC (อบรม/สัมมนา) 
4) ความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายของประเทศ 
5) บุคลากรปรับตัวและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานการณ์ 
6) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร AEC (ติดตาม) 



การเตรียมความพร้อม 
ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบต่อสถานศึกษา
การศึกษาและนักเรียน 
1) ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
2) นโยบายและแผนงาน ด้าน AEC 
3) มาตรการ โครงการ เชิงรุก และรับ 
4) การจัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
5) การให้ข้อมูลข่าวสารและความใจถึงความส าคัญของ 

AEC ต่อประชาชน 



แนวทางการเตรียมความพร้อมภาคการศึกษา 

1) ท าความเข้าใจในสาระที่แท้จริงของประชาคมอาเซียน 
2) ค้นหาตัวเองว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ AC 
3) ปรับตัวตามบริบท AC บนพื้นฐานของท้องที่/ท้องถิ่น 
4) รักษาภูมิปญัญาและรากเหง้าหรือความเป็นตัวตนของ

ท้องถิ่นไทย แต่ประยุกต์เข้ากับความเปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนา “คนไทย” ให้ “สื่อสาร” ภาษาอังกฤษ+ภาษา

อาเซียนได้ 
6) การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ 



ผลกระทบด้านการศึกษา 
1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
2. ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN  
3. ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ ยังมีข้อขัดแย้งในภูมภิาค 
4. มีความต้องบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN  
5. ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา Education Hub 
6. ต้องการเครื่องมือในการ Transform คน  
7. การศึกษาเป็นรากฐานให้ทุกประชาคมมีความส าเร็จ 
8. มีการเชื่อมโยงด้านการศึกษาในอาเซียนมากขึ้นในทุกระดับ 
9. เกิดเสรีทางการศึกษา 
10.มาตรฐานการศึกษาระดับอาเซียน และระดับโลก 
 



ปัญหาความท้าทายของประเทศไทยในโลกศตวรรษที่ 21  
 

1. คุณภาพของการศึกษาของไทยอยู่ในขั้นวิกฤต 
2. รากเหง้าของสังคมไทยกับเด็กไทยสั่นคลอน  
3. ก าลังคนระดับกลางขาดแคลนอย่างหนัก  
4. ความท้าทายโลกในทศวรรษที่ 21  
5. ลดเนื้อหาและเวลาเรียนให้น้อยลงไม่เกิน 800 ชั่วโมงต่อปี 
6. ลดภาระงานของครู ปรับบทบาทจากครสูอนท่องจ าเป็นผู้อ านวยความรู้  
7. การสร้างและพัฒนาใหเ้ด็กไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ (Liberal Arts)  
8. 8.สภาพปัญหาของเด็กไทยน่าเป็นห่วงแทบทุกด้าน  
9. ความขัดแย้งแตกต่างสุดขั้วของคนในชาติ 1 
10. การวัดและประเมินผล ระบบสอบคัดเลือกแอดมิสชั่นส ์









คนไทยมาจากไหน ? 
1. ชนชาติไทยอยู่บริเวณเอเชียกลาง  
2. ถิ่นก าเนิดคนไทยอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 
3. กลุ่มที่เชื่อว่าถิน่ก าเนิดคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต ทางตอนเหนือของประเทศ

จีน  
4. ถิ่นก าเนิดกระจัดกระจายทั่วไปในบรเิวณตอนใต้ของจีนและทางเหนือของ

ภาคพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนแคว้นอัสสัมของอินเดีย 
5. ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน  
6. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ที่บรเิวณตอนใต้ของจีน กับบริเวณตอนใต้ของแม่น้ า

แยงซีเกียง และบรเิวณรอยต่อตอนเหนือของเวียดนาม  
7. อาจอยู่ทางบรเิวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรืออินโดจีน หรือ

บริเวณคาบสมุทรมลายู และค่อย ๆ กระจายไปทางตะวันตก และทางใต้ของอนิ
โดจีนและทางใต้ของจีน  

  





เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? 



1. เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดบั 2 ในระดับอายุ 9 ป ี 1,080 ชั่วโมงต่อปี 
2. เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดบั 1 ในระดับอายุ 10 ป ี1,200 ชั่วโมงต่อปี 
3. เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดบั 1 ในระดับอายุ 11 ป ี1,200 ชั่วโมงต่อปี 
4. เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดบั 5 ในระดับอายุ 12 ป ี1,167 ชั่วโมงต่อปี 
5. เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดบั 8 ในระดับอายุ 13 ป ี1,167 ชั่วโมงต่อปี 
6. ตัวเลขของประเทศอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ (เด็กอายุ 11 ป)ี 
7. อันดับ 2 อินโดนีเซยี 1,176 ชั่วโมงต่อปี 
8. อันดับ 3 ฟิลิปปินส ์ 1,067 ชั่วโมงต่อปี 
9. อันดับ 4 อินเดีย 1,051 ชั่วโมงต่อปี 
10. อันดับ 11 มาเลเซีย 964 ชั่วโมงต่อป ี
11. อันดับ 19 เยอรมน ี 862 ชั่วโมงต่อป ี
12. อันดับ 28 จีน 771 ชั่วโมงต่อป ี
13. อันดับ 30 ญีปุ่่น 761 ชั่วโมงต่อป ี
ตัวเลขเหล่านี้นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรยีนพิเศษนอกเวลา 

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? 





 



 



 



 



แนวทางการจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
สามารถจัดได้หลายแนวทาง 
1. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
2. จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ  โดยอาจใช้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นแกน 
3. อาจก าหนดสาระเกี่ยวกับอาเซียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
4. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในลักษณะกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน และ 
5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา  



แนวทางการจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. มีการศึกษาประเด็นและวิเคราะห์หลักสูตร  
 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ที่ปรากฏในเอกสาร

ส าคัญที่เกี่ยวข้อง  
 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู/้สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ประกอบกับการวเิคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 การจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
 การจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

 



การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
(Project based learning) 

 การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียน
เหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีประสบการณ์ตรง ได้ เรียนรู้ วิ ธีการแก้ปัญหา วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ทาการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการ
วางแผนการทางาน ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนา
กระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
และการประเมินตนเอง 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 



แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
(Project based learning)  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์ การ

คิดแก้ปัญหา และการคิดขั้นสูง  
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนและทางานร่วมกัน ได้ฝึกภาวะ

ผู้นาและผู้ตาม  
4. เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้นาไปใช้ในการดารง

ชีวิต 



โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
1. สาระการเรียนรู้ (Knowledge Cluster) 6 กลุ่ม

ความรู้ 
2. ทักษะส าคัญ (Generic Skills) 10 ด้าน  
3. ค่านิยมและเจตคติ (Values & Attitudes) 6 

ประการ และ 
4. ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience) 6 

เครื่องมือ  



โครงสร้างหลักสูตรใหม ่
2. กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience) 6 
เครื่องมือ 
 1. การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading to Learn)  
 2. การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Learning) 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
 4.คุณธรรมและความเป็นพลเมือง (Moral and Civic Education)  
 5.การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ (Physical and Mental 
Development)  
 6.การเรียนรู้ผ่านการท างานที่สนใจ (Career Related Learning)  
 
 



เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน  
 1.เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว  
 2.เลือกเรื่องปัญหาที่เกิดในชุมชน  
 3.ย้อนทวนกระบวนการ  
 4.พัฒนาโจทย์วิจัย  
 5.ตั้งคาถามย่อย  
 6.ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล  
 7.ศึกษาและเก็บข้อมูล  
 8.วิเคราะห์และประมวลผล  
 9. ทดลองท า 
 10. รายงานและน าเสนอ  



หลักสูตรแกนกลางอาเซียน 
Asean Curriculum Sourcebook  

มกีรอบการเรียนรู้ร่วมกัน 5 เรื่องหลัก คือ  
1. Knowing ASEAN ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
2. Valuing and Diversity การเห็นคุณค่าความเป็นหนึ่งและ

ความหลากหลาย  
3. Connecting Global and Local การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น 
4. Promoting Equity and Justice การส่งเสริมความเสมอภาค

และความยุติธรรม และ  
5. Work Together a sustainable Future การท างานร่วมกัน

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  



• หลักสูตรแม่บทให้กับ "ครู" ทั่วอาเซียนในการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อาเซียนแก่เยาวชนในทศิทางเดียวกัน (อนุมัต ิ4 ต.ค.2555) 



 



ข้อเสนอจากการประชุม การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

1. การให้ความรู้แก่พลเมือง   
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน  
3. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
4. สร้างจิตส านึกของพลเมืองอาเซียน  
5. สร้างเด็กให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  
6. การจัดหลักสูตรการศึกษาอาเซียน ด้วยการส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน  



การขับเคลื่อนการศกึษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เน้นว่าต้องเตรียม 4 ด้าน 
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง พร้อมรับความเปลีย่นแปลงและ
ความแตกต่างที่หลากหลาย  
2. ภาษา ความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นภาษากลางของ AEC  
3. ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันและช่วย
ให้อยู่รอด  
4. คนไทยต้องมีความทะเยอทะยานในการที่จะให้ลูกหลานบรรลุ
จุดสูงสุดตามศักยภาพ 



การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย  
1. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น 
Education Hub โดยมี  
 การเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษา
แห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างคนไทยให้ เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อม
จะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การศึกษา 
โดยให้มีการร่วมมือกันใน ๓ ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัด
การศึกษา  



2. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา 
 ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กันในประชาคมอาเซียน  

3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
พัฒนาตามหลัก 3Nได้แก่ Ned Netโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS
ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
NLCศูนย์ เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา  

การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย  



1.ครู  
 ทัศนคติ การเป็นผู้สอน ไม่ใช่ผู้สั่ง 
 ปรัชญาการสอน แนวคิดความเสมอภาคทาง

การศึกษา 
 เทคนิคการสอน 
 เป้าหมายการสอน 
 ความรับผิดชอบต่อการสอน  
 การพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอน  

การศึกษาขั้นพื้นฐานไทย แก้ปัญหาที่ใคร  



6 ปัญหาครูไทย  
1) ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 22.93% 
2) จ านวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.57% 
3) ขาดทักษะด้านไอซีที 16.8% 
4) ครูรุ่นใหม่ ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่

ปรับตัว 16.49% 
5) ครูสอนหนัก ส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น 14.33% และ 
6) ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88% 
  



2.นักเรียน 
 ทัศนคติ ต่อการเรียนการศึกษา ความเชื่อต่อการมีความรู้ 
 ไม่มีความสุขกับการเรียนรู้ 
 หลักสูตรที่เน้นการแข่งขัน อัดฉีดเร่งเนื้อหา  
 สมศ.และ สทศ.ที่เน้นการประกันคุณภาพภายนอก 
 ข้อสอบที่ยากเกินระดับชั้น  
 เด็กถูกผลักออก ให้ออกกลางคันเป็นอันมาก 
 เด็กไทยมีสถิติการเป็นยุวอาชญากร  
 การใช้ความรุนแรง  
 ยาเสพติด  
 ตั้งครรภ์ก่อนวันเรียน  สูงติดอันดับต้นๆ ของโลกเกือบทุกพฤติกรรมทีเดียว  

การศึกษาขั้นพื้นฐานไทย แก้ปัญหาที่ใคร  



3.ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ทัศนคติ ความเช่ือต่อการจัดการเรียนการศึกษา 
 ปรัชญาการบริหาร แนวคิดความเสมอภาคทาง

การศึกษา 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 
 เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ 
 สร้างพลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกยุค 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไทย แก้ปัญหาที่ใคร  



ความรู้ในศตวรรษที่ 21  
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก ภูมิภาค 
2. ความรู้ ด้ า นก า ร เ งิ น  เ ศ รษฐศาสตร์  ก า ร เป็ น

ผู้ประกอบการ 
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี 
4. ความรู้ด้านสุขภาพ 
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
6. ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม รากเหง้าของตนเอง 



ความรู้ในศตวรรษที่ 21  
ทักษะ 
1. ทักษะชีวิตและการท างาน 

• ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
• การริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 
• ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม 
• การเป็นผู้สร้างหรือผลิตที่รับผิดชอบและเชื่อถือได้ 
• ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 

 



ความรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
• การสื่อสารและความร่วมมือ 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
• การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน 
• วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
• ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซียนนั้นคงไม่เพียงพอ 

ต้องผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทย
ให้ก้าวไปสู่ เวทีโลก 



เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซียนนั้นคงไม่เพียงพอ 

ต้องผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทย
ให้ก้าวไปสู่ เวทีโลก 



ข้อสรุป 

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทยสู่อาเซียน คือ แนวทางเดียวกับการ
เตรียมความพร้อมให้มนุษย์สามารถเข้าอยู่ร่วมกับ
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข 





 



 



 





  การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 5 ประเทศ 



การเตรียมความพร้อมของคนไทย 
ท าไมต้องเตรียมความพร้อม 
1) บุคลากรต้องตามให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับ

สถานการณ์ได้ 
2) ความไม่พรอ้มท าให้เสียเปรียบทุกด้าน อาชีพ 

การศึกษา ค่าตอบแทน ความเป็นอยู่ โอกาสสู่
ความส าเร็จ 

3) การนิ่งเฉยเท่ากับล้าหลัง เพราะผู้อื่นก้าวไปข้างหน้า 
ประเทศอื่นก้าวหน้ากว่าไทย 



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 
1) ความรู ้
 ๑. ความรู้ในสาขาอาชีพ  

 การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
 สาขาที่จะเรียน 
 สาขาอาชีพที่อาเซียนต้องการ 

 ๒. ความรู้ในประเทศเพื่อนบ้าน 
 วัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 
 แนวโน้มด้านแรงงาน 
 ความสัมพันธ์กับไทย  



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 
1) ความรู ้
 ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 ความขัดแย้งทางการเมือง 
 ระบบการปกครอง 

 ๔. ความรู้ด้านภาษา 
 ไทย 
 อังกฤษ 
 เพื่อนบ้าน 
 จีน 



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 

1) ความรู ้
 ๕. ความรู้ด้านเทคโนโลยี IT คอมพิวเตอร์ 

 ความทันสมัย โลกไซเบอร์ 
 A –Z ภาษาไอที 

 ๖. กฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่น 
 ไทย 
 เพื่อนบ้าน 



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 

 
2) ความสามารถ 

๑. ทักษะ ความช านาญ 
๒. ประสบการณ ์
๓. การประยุกต์ การแก้ปัญหาเฉาะหน้า 
๔. รอบรู้ กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า 

 



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 

3) คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ 
๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความอดทน ความมั่นคงด้านจิตใจ 
๓. ความขยัน 
๔. ความซื่อสัตย์ 
๕. ความคิดสร้างสรรค์ 
๖. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๗. ทักษะการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 



สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม 

4) ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 
๑. ต้องติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
๒. เปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านแรงงานระหว่าง

ประเทศ  
 อาชีพที่ต้องการ 
 ค่าตอบแทน ค่าแรง 
 สภาพการจ้างงาน 

๓.   เข้าร่วมกิจกรรมถ้ามีโอกาส 



ความเข้าใจผิด 
เกี่ยวกับ  

AEC 



 1.ในปี 2558 ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมหาศาลจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทุกประเภทโดยเสรี 



 3. AEC จะท าให้นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนใน
ธุรกิจบริการได้อย่างเสรี โดยไม่มขี้อจ ากัด ตั้งแต่ปี 2558 



 4. การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนคล้ายกบั
สหภาพยุโรป (European Union: EU) จึงก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในลกัษณะเดียวกัน 
 5. การค้าปลอดภาษี ภาษีน าเข้า 0 เปอร์เซ็นต์ แต่
ภาษีเงินได้ไม่เป็น 0  
 6. เปิดประตูสู่ AEC ไมม่ีการเปิดประตูสู่ AEC เพราะ
เราเป็นประเทศสมาชิกของ ASEAN อยู่แล้ว มีแต่วันดีเดย ์
31 ธ.ค.2558  
 7. ท าไมต้องเป็น AEC การเข้าสู่ AEC เป็นเรื่องที่ถูก
กดดันจากกระแสโลก หลีกเลี่ยงไม่ได้ 



ความจริงแห่ง AEC  
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนในความเป็นจริงได้เกิดขึ้น
แล้ว ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 





7 กระแสสู่อาชีพแห่งอนาคต 
1. กระแส Inter วฒันธรรมนานาชาติ  
2. กระแส E-Commerce 
3. กระแสการขาดแคลนพลังงาน  
4. กระแส Center  
5. กระแส Knowledge ความตื่นตัว 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. กระแสสังคมที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิต 
7. กระแส นวัตกรรม Innovation  



 
ข้อมูล ความรู ้สู่ปัญญา 

  

ข้อมูล  คอื สิ่งที่ได้รับ ได้เรียน ได้รู้ ได้เห็น  
ความรู ้คอื การน าข้อมูลมาวิเคราะห์   
              สังเคราะห์ จัดระบบ 
ปัญญา คือ การน าความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและ  
              เหมาะสม สร้างคุณค่าแก่ตนเองและ  
              ผู้อื่น 



อาจารย์วันชัย สุขคร 

31 ธันวาคม 2558 
สู่ประชาคมอาเซียน 


