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การศึกษา
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1 ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน
-

2 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3 การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน

4 แผนยทุธศาสตรก์ารศึกษาของไทย
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เนื้อหาการบรรยาย
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ความรูเ้ก่ียวกบัอาเซียน
-

. 
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ค าถาม?

ท าไมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ไทยได้รบัประโยชน์อย่างไรในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ค าถามแรก

ท่านรู้จกัอาเซียนดีเพียงใด?
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จุดก าเนิดอาเซยีน
บ้านพกัท่ีแหลมแท่น บางแสน พลงัจิตวิญญาณแห่งบางแสน

 เดิมใช้ช่ือสมาคมความร่วมมือในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

วตัถปุระสงคเ์น้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง

วนัองัคารท่ี 8 สิงหาคม 2510

ลงนาม ณ วงัสราญรมย์

 ช่ือว่า ASEAN อ่านว่าอาเซียน 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

 เสริมรากฐานการเป็นประชาคมในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
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สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อตัง้โดยปฏิญญากรงุเทพ    
(Bangkok Declaration) เม่ือ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510)

จุดเริม่ตน้อาเซยีน
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 เร่งรดัความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคม และวฒันธรรม
 ส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภมิูภาค
 ส่งเสริมความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

และการบริหาร
 อ านวยความสะดวกในด้านการฝึกอบรม และวิจยั ด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาการ

และการบริหาร
 ร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม
 ส่งเสริมการศึกษา
 ร่วมมือกบัองคก์รระหว่างประเทศส่วนภมิูภาค

วตัถุประสงคก์ารก่อตัง้อาเซยีน
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•

•

อาเซียนเร่ิมต้นด้วยสมาชิกห้าประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์และไทย

ต่อมามีสมาชิกใหม่เพ่ิมขึน้อีกห้าประเทศ 
ได้แก่ บรไูน ดารสุซาลาม เวียดนาม

สปป ลาว พม่า และกมัพชูา

สมาชิกอาเซียน 
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•

•ต่อมามีสมาชิกใหม่เพ่ิมขึน้อีกห้าประเทศ 
ได้แก่ บรไูน ดารสุซาลาม เวียดนาม

สปป ลาว พม่า และกมัพชูา•

•

ความหมายของตราสญัลกัษณ์อาเซียน

สีน ้าเงิน สนัติภาพและความมัน่คง

สีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้า

สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง
สีขาว ความบริสทุธ์ิ

รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว  

วงกลม  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ  
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หลกัการพืน้ฐานของอาเซียน

การตดัสินใจโดย
หลกัฉันทามติ

การไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกนั

และกนั

ความร่วมมือเพ่ือ
พฒันาอาเซียน 

ความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน
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ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

. 
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ประชาคมอาเซียน
ค าว่า ประชาคมอาเซียน ปรากฏครัง้แรกอย่างเป็นทางการ ในปฏิญญาสมานฉันท์

อาเซียน ฉบบัท่ี 1 ท่ีเกาะบาหลี อินโดนีเซีย 

อาเซียนคอมมิวนิต้ีปรากฏเป็นทางการ ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2519 โดย มรว.    
คึกฤทธ์ิ ปราโมทย ์นายกรฐัมนตรีร่วมลงนาม มีรฐัสมาชิก 5 ประเทศ

“รฐัสมาชิกต้องพฒันาการรบัรู้อย่างแขง็ขนัในเร่ืองอตัลกัษณ์ภมิูภาค และต้องใช้
ความพยายามทุกอย่างในอนัท่ีจะสร้างประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแขง็เป็นท่ีเคารพ
ของทุกชาติ และให้ความเคารพต่อทุกประเทศ บนพื้นฐานของความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั     ตามหลกัการตดัสินใจด้วยตนเอง อธิปไตยท่ี
เท่าเทียมกนั และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของชาติอ่ืน”

E:/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO
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“วิสยัทศัน์อาเซียน ๒๐๒๐”

 ปี ๒๕๔๐ ผู้น าอาเซียนให้การรบัรอง “วิสยัทศัน์อาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision    
2020) 

 เป็น ประชาคมอาเซียนภายในปี 2020 ท่ีมีส านึกในความเช่ือมโยงใน
ประวติัศาสตร์ของตน รบัรู้อยู่ตลอดเวลาในมรดกทางวฒันธรรมของตน และ
ผกูพนัด้วยอตัลกัษณ์ร่วมกนัในภมิูภาค (Common Regional Identity) เป็นสงัคม
อาเซียนท่ีเปิดกว้างแต่คงไว้ซ่ึงอตัลกัษณ์ประจ าตวั (national identity) ผู้คนทุกหมู่
เหล่ามีความเท่าเทียมกนัมีโอกาสในการพฒันาความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั 
(human development) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเพศ เผ่าพนัธุ์ ศาสนา ภาษาและ
วฒันธรรม เป็นสงัคมท่ีผนึกแน่น สามคัคีและเอ้ืออาทรต่อกนั ใส่ใจในส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือทรพัยากรท่ียัง่ยืน

E:/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO
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ปฏิญญาบาหลี ฉบบัท่ี ๒ (Bali Concord II)

มีเป้าหมายไปสู่การรวมตวัของอาเซียนในลกัษณะการ
เป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี
๒๕๖๓ 

 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี ๑๒ เมือ
เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ท่ีเมืองเซบู ฟิลิปปินส ์ผูน้ าประเทศ
อาเซียนตกลงท่ีจะเร่งรดักระบวนการสร้างประชาคม
อาเซียนให้แล้วเสรจ็ภายในปี ๒๕๕๘ 
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การด าเนินงานความรว่มมือในอาเซียน

2510 - 2520 ปรบัเปล่ียนทศันคติลดปัญหาความขดัแย้ง เป็น

การพฒันาสงัคม วฒันธรรมและสนเทศ

2520 - 2530  ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน ก่อตัง้

เขตเสรีการค้าอาเซียน

2530 - 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก าหนดวิสยัทศัน์อาเซียน

2540 - ปัจจบุนั   ปรบัปรงุองคก์รให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป  เน้นการรวมตวัของอาเซียน 

เพ่ือเร่งรดัพฒันาด้านเศรษฐกิจ  และสงัคม 
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ประโยชน์ท่ีไทยได้รบัจากอาเซียน

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม

- มีความมัน่คง
ทางด้านการเมือง

- เพ่ิมการค้า
- ลดต้นทุนการผลิต
- ขยายตลาดการค้า

- แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อสงัคม
เช่นโรคระบาดต่างๆ 
ยาเสพติด
- ร่วมมือกนัในการ
ลดผลกระทบท่ีเกิด
จากส่ิงแวดล้อม เช่น 
ภยัพิบติั ฯลฯ
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โครงสร้างของประชาคมอาเซียน

ASEAN Community
by 2015

ASEAN Political 
Security Community

ASEAN Economic 
Community

ASEAN Socio-cultural 
Community
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แผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน

 ท่ีประชมุสดุยอดครัง้ท่ี 14 ท่ีชะอ า เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ได้ 

รบัรองปฏิญญาชะอ า - หวัหินว่าด้วยแผนงานส าหรบัการจดัตัง้

ประชาคมอาเซียน 2552-2558 ซ่ึงผนวกแผนงานส าหรบัการจดัตัง้

ประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลกั ได้แก่ 

 ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน
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ประชาคมอาเซียน

๑)   ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

ประเทศในภมิูภาคอยู่ร่วมกนัอย่างมีสนัติ มีระบบแก้ไขความขดัแย้ง
ระหว่างกนัได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือ
รบัมือกบัภยัคกุคามความมัน่คงทัง้รปูแบบเดิมและรปูแบบใหม่ๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง มีพลวตัรและปฏิสมัพนัธก์บัประเทศ
นอกอาเซียน

๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ   เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว มีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

มีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สามารถบรูณาการเข้ากบัระบบ
เศรษฐกิจโลก
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๓. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  เป็นประชาคมท่ีมี
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง มีสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและแบง่ปันมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีการพฒันาในทุกด้านเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน  
ส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน 

ประชาคมอาเซียน
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การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน
-

. 

เนื้อหาการบรรยาย
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การศึกษา:  รากฐานการสรา้งประชาคม

 เป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน เร่ิมตัง้แต่ทศวรรษแรก
ของการก่อตัง้อาเซียน เม่ือมีการจดัการประชมุด้านการศึกษา ASEAN 
Permanent Committee on Socio-Cultural Activities ครัง้แรก เดือนตลุาคม 
๒๕๑๘ 

การผลกัดนัให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนมีลกัษณะทางการและ
มีผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบติัมากขึน้ ด้วยการยกระดบัความร่วมมือน้ีสู่
ระดบัรฐัมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา โดยการประชุมระดบัรฐัมนตรีศึกษา
อาเซียนด้านการศึกษา หรือท่ีเรียกว่า Meeting of ASEAN Ministers of 
Education จดัขึน้ครัง้แรก เดือนธนัวาคม  ๒๕๒๐ 
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การปรบัโครงสร้างอาเซียน การศึกษา

ในปี  ๒๕๔๙ ประเทศสิงคโปรไ์ด้ จดัการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน
ครัง้ท่ี  ๑  ขึน้ในวนัท่ี  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๔๙   ลกัษณะคู่ขนานกบัการ
ประชมุสภารฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ครัง้ท่ี ๔๑ และ
จากนัน้มา การประชมุในลกัษณะคู่ขนานเช่นน้ี ได้ด าเนินการต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจบุนั

E:/VIDEO_TS
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การประชมุรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครัง้ท่ี ๖

 การรายงานการยกร่างแผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน
 เหน็ชอบร่างขอบเขตการด าเนินงานของการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุส

ด้าน การศึกษาของอาเซียน + ๓ 

 รบัทราบการจดัการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของ

อาเซียน + ๓

 การจดัการประชมุเชิงปฏิบติัการเร่ือง ความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างศกัยภาพชมุชนและการแข่งขนัในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก 

 การจดัค่ายมธัยมอาเซียนด้านการศึกษา 
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ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน

สหรฐัอเมริกา

แคนาดา

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อินเดีย

ปากีสถาน (คู่เจรจาเฉพาะดา้น)

จีน

เกาหลีใต้

ญ่ีปุ่น

รัสเซีย

สหภาพยุโรป

โครงการเพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
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ASEAN + 3

ROK
(เกาหลใีต้)

China
(จีน)

Japan
(ญี่ปุ่ น)
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การประชุมสดุยอดอาเซยีน + 3 ครัง้ที ่12

วนัท่ี 24 ตลุาคม 2552 ณ ชะอ า-หวัหิน  ผูน้ าอาเซียนได้รบัทราบแผนปฏิบติัการ
ด้านการศึกษาอาเซียน + 3   (ระหว่างปี 2553-2560) ท่ีประเทศไทยน าเสนอ และ
รบัทราบความพร้อมของไทยท่ีจะเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดความร่วมมือด้าน
การศึกษาในกรอบอาเซียน +3

 ท่ีประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน ครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2552 เหน็ชอบให้มีการริเร่ิมเวทีการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้าน
การศึกษาของอาเซียน +3 โดยเสนอให้จดัตัง้คณะท างานเฉพาะกิจด้านการศึกษา
ของประเทศอาเซียน + 3   เพ่ือศึกษารายละเอียดและรปูแบบในการจดัตัง้กลไก
ความร่วมมือกบัประเทศอาเซียน และจีน เกาหลี และญ่ีปุ่ น  
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การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน+3

 มีภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน + 3 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก ตาม
วิสยัทศัน์ของผู้น าอาเซียน + 3   ท่ีปรากฏในแถลงการณ์ร่วมของความ
ร่วมมือเอเชียตะวนัออก ท่ีกล่าวว่า

“เพือ่การเสรมิสรา้งและขยายความร่วมมอืเอเชยีตะวนัออกเพือ่ใหเ้กดิผลทีเ่ป็น
รูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก” 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน+3 ยงัเป็นเวทีในการ
อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นต่อการประชุมรฐัมนตรีด้านการศึกษา
อาเซียน+3 ด้วย
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ร่างแผนปฏิบติัการ
ด้านการศึกษาอาเซียน + 3 ระหว่างปี 2553-2560

ขอบข่ายแผนปฏิบติัการอาเซียน + 3 (2553-2560) 6 ประการ

1. การส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่เดก็และ
เยาวชนทุกระดบั  การพฒันาคณุภาพสถาบนัการศึกษา

2. การส่งเสริมความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย การวิจยัและพฒันาระหว่าง
สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ด้านการศึกษา

3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระดบัอดุมศึกษา เพ่ิมการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยั โดยใช้เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 
และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลยั
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4. การสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจยัและการแลกเปล่ียนทุนและ
นักวิชาการในประเทศอาเซียน + 3 ท่ีมีความสนใจในการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธก์บัประเทศดงักล่าว
5. การสร้างความพยายามในการเร่งรดัการออกวีซ่าให้แก่นักเรียนและ
นักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงเดินทางไปประเทศดงักล่าว
เพ่ือประโยชน์ด้านวิชาการ
6. การปลูกฝังเอกลกัษณ์เอเชียตะวนัออกด้วยการส่งเสริมเก่ียวกบั

การศึกษาอาเซียนและการศึกษาเอเชียตะวนัออกในภมิูภาค

ร่างแผนปฏิบติัการ
ด้านการศึกษาอาเซียน + 3 ระหว่างปี 2553 – 2560 (ต่อ)
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การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม
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การประชมุความร่วมมือเอเชียตะวนัออกด้านการศึกษา
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การประชมุด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกบัรฐัอ่าวอาหรบั
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ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน

ประเทศไทยมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้เสนอปฏิญญา                
ชะอ า-หวัหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปันภายในปี ๒๕๕๘ ต่อผูน้ า
อาเซียน เพ่ือให้การรบัรองในระหว่างการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 
๑๕ ณ ชะอ า-หวัหิน ประเทศไทย
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ปฏิญญาชะอ า-หวัหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษาท่ีเอ้ืออาทรท่ีแบง่ปัน

ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี ๑๕ ได้ให้การรบัรอง เมื่อวนัท่ี ๒๔ 
ตลุาคม ๒๕๕๒ 

เป็นการยกระดบัเอกสารข้อเสนอด้านการศึกษาของท่ีประชมุ
วิชาการระดบัภมิูภาคเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวนัท่ี  ๒๓-๒๕ กมุภาพนัธ ์
๒๕๕๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเ์กต และสวนนงนุช พทัยา จงัหวดั
ชลบรีุ   
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บทบาทของภาคการศึกษาใน
เสาการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน

ประกอบด้วย การสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรบัรู้
เรื่องกฎบตัรอาเซียนโดยผา่นหลกัสตูรอาเซียนในโรงเรียน การ
เน้นในหลกัการแห่งประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน
และค่านิยมในเรื่องแนวทางสนัติภาพในหลกัสตูรของโรงเรียน 
การสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรบัรู้ในความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือในภมิูภาค
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บทบาทการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย การพฒันากรอบทกัษะภายในประเทศของแต่ละประเทศ
สมาชิกเพ่ือช่วยสนับสนุนการมุ่งไปสู่การจดัท าการยอมรบัทกัษะใน
อาเซียน การสนับสนุนการถ่ายโอนของนักเรียน นักศึกษาให้มากขึน้  การ
พฒันามาตรฐานด้านอาชีพบนพืน้ฐานของความสามารถในภมิูภาค
อาเซียนโดยมุ่งการสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้สามารถ
แข่งขนัได้ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก และเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของภาคอตุสาหกรรม โดยประสานกบักระบวนการกรอบการ
ประชมุรฐัมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน
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บทบาทการศึกษาในเสาสงัคมและวฒันธรรม

การพฒันาเน้ือหาสาระร่วมในเร่ืองอาเซียนส าหรบัโรงเรียนเพ่ือใช้อ้างอิง
ส าหรบัการฝึกอบรมและการสอนของครอูาจารย ์

การเสนอให้มีหลกัสตูรปริญญาด้านศิลปวฒันธรรมอาเซียนใน
มหาวิทยาลยั 

การก าหนดให้ภาษาประจ าชาติอาเซียนเป็นภาษาต่างประเทศวิชาเลือก
ในโรงเรียน 

การสนับสนุนโครงการระดบัภมิูภาคท่ีมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมการตระหนัก
รบัรู้เก่ียวกบัอาเซียนให้แก่เยาวชน
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บทบาทการศึกษาในเสาสงัคมและวฒันธรรม (ต่อ)

การประชมุวิจยัทางด้านการศึกษาอาเซียนเพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการวิจยัและพฒันาในภมิูภาคให้เป็นเวทีส าหรบั
นักวิจยัจากประเทศสมาชิก 

การสร้างความเข้าใจและการตระหนักรบัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดล้อม
ในภมิูภาคอาเซียนโดยการบรูณาการให้อยู่ในหลกัสตูรใน
โรงเรียน  

การเฉลิมฉลอง วนัอาเซียน (วนัท่ี ๘ สิงหาคม) ในโรงเรียน
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แผนยทุธศาสตรก์ารศึกษาของไทย

. 
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ยทุธศาสตร ์๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ การเสริมสร้างความตระหนักเก่ียวกบัอาเซียน

ด้วยการเสริมสร้างความตระหนักและค่านิยมร่วมการเป็นประชาชน
อาเซียนในสงัคมทกุระดบั รวมทัง้ในสาขาการศึกษา 

ยทุธศาสตร ์ประกอบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดัท ารปูแบบ
โครงการอาเซียนศึกษาในภมิูภาค การจดัการเรียนการสอน เร่ืองอาเซียน
ในหลกัสตูรโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  การจดัท า
โครงการฝึกอบรมครแูละพฒันาส่ือการเรียนการสอนภายในภมิูภาค 
รวมทัง้การสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา และการแลกเปล่ียน
วฒันธรรม
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ยทุธศาสตรท่ี์ ๒.๑ เสริมสร้างโอกาสในการได้รบัการศึกษา
ในระดบัประถมและมธัยมศึกษา

 เพ่ือบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน จากการประชุมโลกว่า
การศึกษาเพื่อปวงชน  เม่ือปี ๒๕๓๓ ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การ
รบัรองการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการจดัการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาทัว่โลกและให้มีการลดอตัราผู้ไม่รู้หนังสือ และต่อมา
ประชาคมโลกได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ทัว่โลกบรรลุเป้าหมายการจดั
การศึกษาเพ่ือปวงชนภายในปี ๒๕๕๘ 

ยทุธศาสตร ์๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
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ยทุธศาสตรท่ี์ ๒.๒ การเพ่ิมคณุภาพการศึกษา การจดัมาตรฐานการศึกษา 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาอาชีพ

 การพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
 ส่งเสริมการจดัการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

 ส่งเสริมโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ประชาชนทกุคนสามารถ

ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 การส่งเสริมให้มีการประกนัคณุภาพและการเพ่ิมคณุค่าแก่กลวิธีใหม่ๆ และ

นวตักรรมเพ่ือฝึกอบรมครแูละผูน้ าการศึกษา 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร

ยทุธศาสตร ์๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
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ขอ้เสนอแนะ 

การแบ่งปันแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการประเมินนักเรียน  

การจดัตัง้เครือข่ายย่อยส าหรบัเสริมสร้างศกัยภาพคร ู

การสนับสนุนให้มีการจดัท ากรอบการประกนัคณุภาพครใูนภมิูภาค  

การส่งเสริมให้มีการพฒันาอาชีพครแูละผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  

การแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างแรงจงูใจคร ู 

การส่งเสริมโครงการเทียบโอนหน่วยกิตของครแูละการเคล่ือนย้ายคร ู

การเสริมสร้างศกัยภาพเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน  
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนและการจดัการศึกษา

ให้มีความเป็นสากล

1. การจดัการศึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจของยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงต้องอาศยั
แรงงานท่ีมีทกัษะและความช านาญการสงู และสามารถเคล่ือนย้าย 

2. การจดัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาในด้าน
คณุภาพ   

3. สงัคมเศรษฐกิจความรู้ท าให้ประเทศต่างๆ มีความต้องการแรงงานท่ีมี
ทกัษะสงู ท่ีจ าเป็นจะต้องได้รบัพฒันาความเช่ียวชาญภายใต้การจดั
โครงการทางการศึกษาเฉพาะด้าน  

ยทุธศาสตร ์๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)



www.themegallery.com

ขอ้เสนอแนะ

การแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัทรพัยากรในภมิูภาคและการเช่ือมโยงของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น การจดัประชมุวิชาการเก่ียวกบัความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลยั การแบ่งปันทรพัยากรห้องสมดุและฐานข้อมลูระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและการจดัท าศนูยก์ารเรียนรู้

การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียน
นักเรียน และทุนการศึกษาในทกุระดบั

การจดัท าแผนปฏิบติัการระดบัชาติเพ่ือให้สถาบนัการอดุมศึกษามีความเป็นสากล
โดยมุ่งเน้นท่ียทุธศาสตรใ์นภมิูภาค เช่น การแลกเปล่ียนนักเรียนในภมิูภาค การ
แลกเปล่ียนคณาจารย ์และจดัโครงการฝึกอบรมด้าน
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การสนับสนุนการด าเนินงานขององคก์รรายสาขาอ่ืนๆ

เพ่ือพฒันาการศึกษา

การด าเนินงานของสาขาอ่ืนๆ  ของอาเซียนมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา เช่น การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การจดัการ
ด้านความเส่ียงและภยัพิบติั การจดัการศึกษาเพ่ือสิทธิมนุษยชน การ
จดัการศึกษาเพ่ือการป้องกนั HIV/AIDS 

ยทุธศาสตร ์๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ต่อ)
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การด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือน
สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

การพฒันาคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย เพ่ือรองรบัการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  

แก้ไขปัญหาพืน้ฐานระยะยาวของประเทศ พร้อมทัง้ให้ความส าคญัต่อคณุภาพ
การศึกษาของประเทศ  โดยเฉพาะผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนใน
วิชา ภาษาไทยภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์

แผนการศกึษาแหง่ชาติ (พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) เพ่ือพฒันาคนอย่างรอบด้าน
และสมดลุ สร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมคณุธรรม ภมิูปัญญา และการเรียนรู้ 
และพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาคน
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การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษสอง

 เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษาของประเทศ ด้วยการผลกัดนันโยบาย
เรียนฟรี  ๑๕ ปี เพ่ือสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่คนไทยทกุคนให้ได้รบั
การศึกษาอย่างมีคณุภาพและต่อเน่ือง   โดยเฉพาะ สร้างเดก็ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสขุ มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขนัของประเทศ อยู่
ร่วมในสงัคมโลกได้อย่างยัง่ยืนบนพืน้ฐานของความเป็นไทย  ส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง



www.themegallery.com

                                                                     

              
       
        

             

ประชาคมการเมือง 
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การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย

นโยบายท่ี ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบั
อาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของคร ู
คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี  ๒๕๕๘ 
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โครงการ/กิจกรรม

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย
จดัโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมอาเซียน ให้แก่ บคุลากร  

ข้าราชการและประชาชนทัว่ไป เช่น โครงการอบรมและประชมุปฏิบติัการ
หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะข้าราชการเพ่ือเตรียมการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  

จดัเวทีวิชาการเพ่ือให้เกิดความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และบรูณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีด าเนินการอาเซียนด้านการศึกษาอย่าง
สม า่เสมอเพ่ือให้เกิดผลปฏิบติัท่ีเป็นรปูธรรม
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จดัโครงการสมัมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างความร่วมมือทางการศึกษาใน
ภมิูภาคอาเซียน

สอดแทรกความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในหลกัสตูรการศึกษาไทยทุกระดบั 
เพ่ือให้ความรู้และสร้างเจตคติท่ีดีเยาวชน และประชาชนชาวไทยเพ่ือ
พร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี  ๒๕๕๘

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
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นโยบายท่ี ๒ การพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้
มีทกัษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะ
และความช านาญการท่ีสอดคล้องกบัการปรบัตวัและเปล่ียนแปลงทาง
อตุสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทัง้
การพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
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โครงการพฒันาบคุลากรด้านภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการพฒันาวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาเลือกหรือบรูณาการเน้ือหา
ดงักล่าวลงในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องตามหลกัสตูรการศึกษานอกระบบ 
พ.ศ.๒๕๕๑

จดักิจกรรม/การแข่งขนัทางวิชาการในอาเซียน
จดัหลกัสตูร การฝึกอบรม ค่ายเยาวชน ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม
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นโยบายท่ี ๓ การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมนุเวียน
ของนักศึกษาและครอูาจารยใ์นอาเซียน รวมทัง้เพ่ือให้มีการยอมรบัใน
คณุสมบติัทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน  การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันา
ระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การ
ส่งเสริมและปรบัปรงุการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทาง
อาชีพทัง้ในขัน้ต้นและขัน้ต่อเน่ือง  ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพนูความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
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จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพแก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีคณุภาพ
และทัว่ถึง

โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา 

โครงการแลกเปล่ียนคร/ูผูส้อน/นักเรียนในอาเซียน

การแลกเปล่ียนผูฝึ้กอบรมและผูอ้บรมด้านฝีมือแรงงานในภมิูภาค

จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านอาชีวศึกษา เทคนิค และวิชาชีพให้แก่
เยาวชนไทย

โครงการ/กิจกรรม
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นโยบายท่ี ๔ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือ
รองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจดัท า
ความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
การศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย



www.themegallery.com

กิจกรรม/โครงการ

ด าเนินการวิจยัเพ่ือศึกษากฎ ระเบียบ และผลกระทบในการเปิดเสรีด้านการศึกษา
ในอาเซียน

ให้ความรู้แก่สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรี
การศึกษา

 เวทีวิชาการ ด าเนินการวิจยั และจดัท ากรณีศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเปิดเสรีการศึกษา

การประชมุท าความเข้าใจระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาภายใต้สงักดั
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาท่าที ความพร้อมและข้อจ ากดัต่างๆ ในการ
เปิดเสรี
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นโยบายท่ี ๕ การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรพัยากรส าคญัในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย
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การจดัค่ายนักเรียน นักศึกษา โครงการค่ายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

การจดักีฬามหาวิทยาลยัอาเซียน มหกรรมดนตรีอาเซียน

การจดัสมัมนาวิชาการเพ่ือเสริมสร้างบทบาทเยาวชน

การจดัเวทีเยาวชนเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเหน็
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การจดัเวทีเยาวชนเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเหน็
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
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ส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อไป

 เตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชาชนไทยในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘  

การพฒันามาตรฐานการศึกษาได้อย่างทดัเทียมกบัประเทศต่างๆ ในภมิูภาค
และนอกภมิูภาค คร ูและบคุลากรการศึกษาขอไทยจะได้รบัการพฒันาทกัษะท่ี
เหมาะสม พรัง่พร้อมด้วยภาวะผูน้ า มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ 
และภาษาเพื่อนบ้าน   

การมีความพร้อมท่ีจะรองรบัการเปิดเสรีการศึกษาตามข้อตกลงเปิดเสรี
การศึกษาอาเซียน  ภายในปี 2558
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การใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรกุและเชิงรบัเพ่ือ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

สภาพปัจจบุนั

 กระแสโลกาภิวตัน์ และการพฒันาท่ีรวดเรว็ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

 การจดัการและการให้บริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึงจะส่งผลให้
สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีความเข้มแขง็ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

 ยทุธศาสตรเ์ชิงรกุควรเน้นเพ่ือน าไปสู่

ก. การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูยก์ลางทางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น

ข. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ค. การสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทัง้ในและ

ต่างประเทศ 
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การใช้นโยบายด้านการศึกษาเชิงรกุและเชิงรบัเพ่ือสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

ปัญหาการด าเนินความร่วมมือกบัต่างประเทศด้านการศึกษา
 1. นโยบายความร่วมมือกบัต่างประเทศด้านการศึกษาของประเทศไทยยงัขาดความเป็น

เอกภาพ หน่วยงานต่างๆ ด าเนินกิจกรรม/โครงการในลกัษณะเชิงรบัมากกว่าเชิงรกุ การ
ด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวยงัไม่มีความต่อเน่ือง และขาดการติดตามประเมินผลท่ี
เป็นระบบ

 2. การปฏิบติังานด้านต่างประเทศของหลายๆ หน่วยงานยงัขาดการประสานงานใน
ลกัษณะเครือข่ายท่ีเข้มแขง็ การท างานส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า ส่งผลให้
เกิดการท างานท่ีซ า้ซ้อน ซ่ึงจ าเป็นจะต้องได้รบัการพฒันาโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการ
แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกนั

 3. ผูป้ฏิบติังานด้านต่างประเทศยงัไม่ได้รบัการพฒันาศกัยภาพอย่างเตม็ท่ี ทัง้ในเรื่องการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาองักฤษและทกัษะนานาชาติ
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ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางทางการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในลกัษณะหุ้นส่วนให้
มากขึน้ เพ่ือให้สามารถพฒันาคณุภาพการศึกษาไทยให้มีศกัยภาพทัง้ในเชิง
คณุภาพและปริมาณ โดยสร้างมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรบั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนและการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาทัง้ภายในและต่างประเทศ

การจดัท าแผนยทุธศาสตรด้์านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย


