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มสธ.กับประชาคมอาเซียน
ยวิญฐากรณ ทองแขก*
ในปจจุบันคงไมมีคําไหนฮิตเทาคําวา ประชาคมอาเซียน เพราะไมวาจะเปนการจัดฝกอบรม สัมมนา
ประชุมวิชาการหรือโครงการตางๆ ก็มักจะปรากฎคํานี้อยูเสมอ ซึ่งประชาคมอาเซียนเปนที่ทราบกันดีวาคือการ
รวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดย 5 ประเทศสมาชิกที่กอตั้ง ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนสและสิงคโปร โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารก อตั้ ง เพื่ อร วมมื อและส งเสริมกัน ในเรื่อ งตางๆ 7 ประการ คือ 1.เศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรม 2.สันติภาพและความมั่นคง 3.วิชาการ วิทยาศาสตรและการบริหาร 4.การฝกอบรมและการวิจัย
5.เกษตร อุตสาหกรรม การคา คมนาคมและการสื่อสาร 6.หลักสูตรการศึกษา และ 7.ความรวมมือขององคกร
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวทั้ง 7 ประการ สามารถแบงไดเปน 3 เสาหลัก คือ
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุงให
ประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพ มีกรอบ
ความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุงใหเกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ
ได เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให
ประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมี
ความมั่นคงทางสังคม
หลังจากกอตั้ง อาเซียนไดเปดรับสมาชิกใหมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มรวม
เปน 10 ประเทศ ประเทศที่เพิ่มคือ บรูไน (พ.ศ.2527) เวียดนาม (พ.ศ.2538) ลาว (พ.ศ.2540) พมา (พ.ศ.
2540) และกัมพูชา (พ.ศ.2542) ตามลําดับ โดยมีเปาหมายในการรวมตัวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชในฐานะเป น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ มี
แนวทางการดํ าเนิ นงานสอดคลองกับ วัตถุประสงคการกอตั้ง ประชาคมอาเซียนคือสรา งความรวมมือและ
สงเสริมกันในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการ
จัดหลักสูตรการศึกษากับประเทศตางๆ ในอาเซียนไปแลว 5 ประเทศ 9 สถาบัน ไดแก
Colombo Plan Staff College for Technician Education วันที่ 29 มีนาคม 2544
University of Batangas (UB) วันที่ 8 สิงหาคม 2554
Lyceum of the Philippines University วันที่ 16 สิงหาคม 2554
University of the Philippines Open University วันที่ 26 เมษายน 2556
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National University of Laos วันที่ 27 ตุลาคม 2551
Open University Malaysia วันที่ 5 สิงหาคม 2552
Universiti Teknologi Mara วันที่ 13 มีนาคม 2555
Universitas Terbuka วันที่ 26 เมษายน 2556
Hanoi Open University วันที่ 26 เมษายน 2556

สําหรับวัตถุประสงคหลักสวนใหญของการสรางความรวมมือ นอกจากเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
แล ว ยั งร ว มกั น ระหว า งสถาบั น เพื่ อการพั ฒ นาเนื้อ หาการเรี ย นรู ทํา วิจัย ฝกอบรมระยะสั้น ศึ กษาดูงาน
แลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน การสัมมนา การอภิปรายหรือการฝกอบรม
ตลอดจนแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพหรือวัสดุการศึกษา ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางมากในการสงเสริมงานวิชาการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
นอกจากนี้ มหาวิ ทยาลั ย ได มีก ารเตรี ย มความพร อมในการเข าสู การเปน ประชาคมอาเซี ย นอยา ง
ตอเนื่อง โดยมี “แผนเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556” และ “แผนปฏิบัติราชการสี่ป (พ.ศ.2555-2558) ฉบับปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อใหเปนกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ตอไป สนใจตนฉบับบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสอบถามขอมูลอื่น
เพิ่มเติม ติดตอไดที่หนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ อาคาร
วิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8
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