
ฐานขอมูลความรวมมือดานการศึกษาของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  ในฐานะท่ีเปนกระบวนการ

หนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับความตองการในการใชกําลังของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงาม  
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน  คือ สติปญญา  
อารมณและสังคม ถาประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง  ประเทศนั้นก็จะมีกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถเพิ่มรายไดตอบุคคลใหสูงขึ้น  

เพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมไดในการที่จะพัฒนาดานการศึกษา ซ่ึง ป 2558 ประเทศไทยหลายฝาย
ทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีการวางแนวทาง นโยบายในการเตรียมตัวดานตางๆ ไวมาก 

 

  

  

 
ภู มิ ห ลั ง . . . . . . . .  

 

 ความรวมมือดานการศึกษาในกรอบ
อาเซียน  ได มีการประชุมหารือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเ ซียนเ พ่ือพิจารณา 
แนวทางความรวมมือดานการศึกษา โดยการ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ การ
พัฒนาหลักสูตรอาเซียน การโอน หนวยกิ
ตในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
ของประ เทศสมาชิ กอา เ ซี ยนที่ อ ยู ใ น
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยจะมีการ
ประชุม เจ าหน าที่ อ าวุ โสอา เ ซียนด าน
การศึกษาเปนประจําทุกป การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนดาน การศึกษา และการ

ประชุมกับประเทศบวกสาม รวมถึง การ
ประชุมในกรอบของซีมีโอดวย  
ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่
อาวุ โสอาเ ซียนดานการศึกษา  ครั้ งที่  6 
ระหวางวันที่  18-20 มกราคม  2555 ซ่ึงมี
สาระสําคัญคือ การติดตามความคืบหนาและ
การดําเนินโครงการตาง ๆ การพัฒนาและ
ความคืบหนาดานการโอน หนวยกิตในระดับ
อุดมศึกษา (ASEAN Credit Transfer 
System  –  ACTS)  ภายใตกรอบของ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network‐ AUN)  

ความรวมมือดานการศึกษาอาเซียน 



ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรองแผนงานดานการศึกษา 5 ป ASEAN 5-Year Work Plan 

on  Education  2011- 2015) ซ่ึงเปนแนวทางความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา                        
มีสาระสําคัญ 5 ประการ คือ  
 

 1. การรวมมือกันสรางความตระหนักรู (Promoting ASEAN Awareness)  

 

 2 .  การเพิ่มการเขา ถึงการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา ท่ี มี คุณภาพ 
(Increasing Access to Quality Primary and Secondary Education)  

 

 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการพัฒนาสาขาอาชีพ (Increasing Quality  of  Education  ‐  Performance 

Standards, Lifelong Learning and Professional Development)  

 

 4. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานการขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานการศึกษา (Strengthening Cross‐Border Mobility and 

Internationalization of Education)  

 

  5. การสนับสนุนองคกรเฉพาะสาขาอื่น ๆ (Support  for  other  ASEAN 

sectoral bodies with an interest in education)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในสวนของไทย กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษากับประเทศ

สมาชิกอาเซียนท้ังในระดับเจาหนาท่ีอาวุโสและระดับรัฐมนตรีดานการศึกษาอาเซียน และมีโครงการตาง ๆ 

เพื่อสรางความตระหนักรูอาเซียน อาทิเชน โครงการโรงเรียน Spirit of ASEAN โครงการ ASEAN Focus 

School โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนASEAN-China Youth Caring and Sharing Programme และการจัดทํา

หนังสือ คูมือเกี่ยวกับอาเซียน ท้ังนี้จากการประสานกับกระทรวงศึกษาธิการทราบวา รมว.ศธ. ไดกําหนด 22 

นโยบายหลักดานการศึกษา (ซ่ึงเปนผลจากการประชุมหนวยงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการ คร้ังท่ี 

3/2555 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555) 

 • นอกจากน้ี ความรวมมือดานการศึกษาท่ีสําคัญยังอยูภายใตกรอบความรวมมือขององคการ

รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือซีมีโอ ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสรางเครือขายและความ

รวมมือระหวางประเทศ รวมถึงความรวมมือดานตาง ๆ กับอาเซียนดวย โดยศูนยภูมิภาคซีมีโอดาน

อุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development) ต้ังอยูท่ี

ประเทศไทยและทําหนาท่ีในการสงเสริมความรวมมือระดับอุดมศึกษาและจัดการอบรม วิจัยท่ีมีความ

สอดคลองกับความตองการของภูมิภาค ศูนยระดับภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (SEAMEO 

Regional Center for Archaeology and Fine Arts: SPAFA) ซ่ึงมีการสอนและฝกอบรมหลักสูตรดาน

โบราณคดีและประเพณีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตอ.เฉียงใต 

สถานะลาสุด 

 • ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 7 รัฐมนตรีศึกษาฯ ของอินโดนีเซียในฐานะเจาภาพ

จัดการประชุมและประธาน ASED ไดจัดพิธีเปดการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ พรอมกับเชิญนาย David 

Carden เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําอาเซียน และนาย Anthony Miller รองปลัดกระทรวงศึกษาสหรัฐฯ 

เขารวม พิธีเปดตัวคูมือการจัดทําหลักสูตรอาเซียน(ASEAN Curriculum Source Book) อยางเปนทางการ ซ่ึง

คูมือดังกลาวไดยกรางข้ึนภายใตการสนับสนุนของ USAID และคณะทํางานของประเทศสมาชิกอาเซียน

รวมกันพิจารณา มีการปรับปรุงแกไขจนเปนผลสําเร็จ 

 • สาระสําคัญ 5 ประการของคูมือการจัดทําหลักสูตรอาเซียน คือ 1) เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน 2) คุณคา

ของอัตลักษณและความหลากหลาย 3) ความเช่ือมโยงของโลกและทองถ่ิน 4) การสงเสริมเร่ืองความเทา

เทียมกันและความยุติธรรม 

 ความรวมมือกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน และไดยกตัวอยางเน้ือหาวิชาท่ีจะบรรจุเร่ืองอาเซียนไว ไดแก 

วิชาประวัติศาสตรและสังคม วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จริยธรรม ภาษา ศิลปะ สุขศึกษา เทคโนโลยี เปนตน 



 • นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษา มีความคืบหนาในสวนของการดําเนินงานของเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน(ASEAN University Network – AUN) ท่ีสําคัญคือ โครงการระบบการโอนหนวยกิต 

(The ASEAN Credit Transfer System – ACTS) ขณะน้ี มีสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนในระบบ

การโอนหนวยกิตในมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนได จํานวน 12,270 สาขาวิชา 

ผูสมัครในป 2554-2555 สมัครออนไลนจํานวน 232 คน สมัครและไดรับการเสนอช่ือผานมหาวิทยาลัย                   

ในเครือขายฯ จํานวน 137 คน ไดเขารวมโครงการและไดทุนสนับสนุน จํานวน 51 คน 

 
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (อังกฤษ: ASEAN University Network; AUN)  

 เปนความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน กอต้ังข้ึนเม่ือพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ตอมาไดขยายความ

รวมมือระหวางอาเซียนเพิ่มมากข้ึนทําใหสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจํานวนเปน 30 สถาบัน 

ประเทศ สถาบันอุดมศึกษา ท่ีตั้ง 

 กัมพูชา 
 มหาวิทยาลัยภมิูนทรพนมเปญ (Royal University of Phnom 

Penh) 
 มหาวิทยาลัยภมิูนทรนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร (Royal 

University of Law and Economics) 

 พนมเปญ 
 พนมเปญ 

 บรูไน  มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei 
Darussalam) 

 บันดารเสรีเบกาวัน 

 ไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Chiang Mai University) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Prince of Songkla University) 

 กรุงเทพมหานคร 
 เชียงใหม 
 ชลบุรี 
 นครปฐม 
 สงขลา 

 พมา  มหาวิทยาลัยยางกุง (University of Yangon) 
 มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย (University of Mandalay) 
 สถาบันเศรษฐศาสตรยางกุง (Yangon Institute of Economics) 

 ยางกุง 
 มัณฑะเลย 
 ยางกุง 



 ฟลิปปนส  Ateneo de Manila University (Ateneo de Manila University) 
 มหาวิทยาลัย De La Salle (De La Salle University) 
 มหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the Philippines) 

 เกซอนซิตี 
 มะนิลา 
 เกซอนซิตี 

 มาเลเซีย  มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) 
 มหาวิทยาลัยวทิยาศาสตรแหงมาเลเซีย (Universiti Sains 

Malaysia) 
 มหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) 
 มหาวิทยาลัยอุตรา มาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) 
 มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) 

 Serdang, สลังงอร 
 กัวลาลัมเปอร 
 Gelugor, ปนัง 
 Bangi, สลังงอร 

 ลาว  มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos)  เวียงจันทน 

 เวียดนาม  มหาวิทยาลัยแหงชาติเวยีดนาม นครโฮจิมินห (Vietnam National 
University, Ho Chi Minh City) 

 มหาวิทยาลัยแหงชาติเวยีดนาม ฮานอย (Vietnam National 
University, Hanoi) 

 มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) 

 นครโฮจิมินห 
 ฮานอย 
 เกิ่นเทอ 

 สิงคโปร  มหาวิทยาลัยการจัดการแหงสิงคโปร (Singapore Management 
University) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological 
University) 

 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National University of 
Singapore) 

 สิงคโปร 
 สิงคโปร 
 สิงคโปร 

 อินโดนีเซีย  มหาวิทยาลัยแหงอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) 
 มหาวิทยาลัยกดัจาห มาดา (Universitas Gadjah Mada) 
 สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Teknologi Bandung) 
 มหาวิทยาลัยแอรลังกา (Universitas Airlangga) 

 จาการตา 
 ยอกจาการตา 
 บันดุง 
 ซูราบายา 

__________________________________________________________________________________ 

 

ที่มา :  
กรมอาเซียน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร  สังขรักษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.tlcthai.com 


