
การสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน 
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ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

 --------------------------------- 
ใ น ว า ร ะ ที่ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ข อ ง    
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ ป น ป ร ะ ธ า น
รั ฐ ม น ต รี ศึ ก ษ า อ า เ ซี ย น 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีสวน
สํ า คั ญ ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น แ ล ะ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
อาเซียนใหบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมในหลายโครงการ เชน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ 

ผูดอยโอกาส ในโครงการ “To Reach the Unreached” ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
องคการยูเนสโก องคการซีมีโอ และอาเซียน โดยเฉพาะในดานศูนยการรูชุมชน และ
การศึกษาเ พ่ือปอง กันโรคเอดสและเอชไอวี  ซึ่ งประเทศไทยเปนประเทศหลัก                     
ในการดําเนินการรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน   

คํากลาวในพธีิเปดการสัมมนาและประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
“ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน” 

วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. 
 
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการไดเปนเจาภาพจัดการสัมมนาวิชาการและประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปฏิญญาการศึกษา : 
รากฐานประชาคมอาเซียน” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือขยายผลการจัดการศึกษา
ระดับชาติในทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียน 
ประกอบดวย  เสาหลักด านการเ มืองและ                     
ความม่ันคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสา
หลักดานสังคมและวัฒนธรรม ตามเปาหมาย
ของปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสริมสราง 
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ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน ซ่ึงผูนํา
อาเซียนไดใหการรับรองปฏิญญาดังกลาว เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2552   
 การสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ปฏิญญาการศึกษา: รากฐาน
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย การบรรยายพิเศษเรื่อง “อาเซียน : ประชาคมของ
ประชาชน” โดย นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน  การเสวนาเรื่อง ปฏิญญาการศึกษา : 
รากฐานประชาคมอาเซียน โดยพันเอกนิติพัฒน กฤดิสวนสมบัติ ผูแทนกระทรวงกลาโหม      
นายรณรงค พูลพิพัฒน ผูแทนกระทรวงพาณิชย  นางนภา เศรษฐกร  ผูแทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รองศาสตราจารย ดร .นันทนา คชเสนี ผูแทนเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน และดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี                     
ดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ ที่ปรึกษาสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สป. ดําเนินการอภิปราย และ การประชุม
เชิงปฏิบัติการกลุมยอย เพ่ือจัดทําขอเสนอในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามเปาหมายปฏิญญา
การศึกษาฯ ของอาเซียน อันจะนําไปสูการขยายผลการ

ดําเนินงานดานการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดาน
การศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปนอยางเปนรูปธรรม ผูเขารวม
การสัมมนาฯ ประกอบดวยผูแทนกระทรวงการตางประเทศ เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน สมาคม
อาเซียน-ประเทศไทย ผูแทนหนวยราชการที่รับผิดชอบการดําเนินความรวมมือกับอาเซียนดาน
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนเครือขายอาเซียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวม 150 คน 
 

 
พิธีเปดการประชุม โดยนางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานในพิธีเปดการประชุม ไดกลาวถึงรากฐานสําคัญในการสราง
ประชาคมอาเซียน ไดแกความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก คือเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ 
และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงขณะนี้ หลายประเทศมีการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู  
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และเชื่อมโยงอัตลักษณความเปนอาเซียนเขาดวยกัน เชน  ประเทศเวียดนามมีความตองการที่จะ
เขามาเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย  เน่ืองจากตองการเรียนรูดานวัฒนธรรม ไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่ใชภาษาอังกฤษโดยครูภาษาอังกฤษของคนไทยเปนคนสอน เปนตน นอกจากนี้  
ประเทศไทยไดมีสวนผลักดันใหเกิดปฏิญญาการศึกษาซึ่งเปนรากฐานของประชาคมอาเซียน       
จึงควรสรางความเขมแข็ง และใหเกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอยางเปนระบบ นอกจากน้ี ปจจุบัน
ประเทศไทยไดรวมมือกับประเทศในอาเซียนจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส โดยประเทศไทยรับ
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการเร่ืองศูนยการเรียนรูชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเพ่ือ    
ปวงชน และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของยูเนสโก  ที่จะมีสวนรวมในการผลักดัน
การจัดการศึกษาของประเทศในภูมิภาค และสรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก ตอไป 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายพิเศษเรื่อง อาเซียน ประชาคมของประชาชน  
 นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียนไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
เปนไปเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก  ธํารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง  
เสริมสรางเศรษฐกิจและความอยูดีกินดีของประชาชน พัฒนาสังคม และวัฒนธรรม นอกจากน้ี                
ไดกลาวถึงความสําเร็จของอาเซียนที่ผานมา ไดแก  การสงเสริมสันติภาพ การขจัดปญหาความ
ยากจน และแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 และ 2550 รวมทั้งการสงเสริมหลักการและ
คานิยมรวมกัน เชน ความรวมมืออาเซียน + 3 ความรวมมือเอเชียตะวันออก การประกาศปฏิญญา
อาเซียน เปนตน 

นอกจากน้ี อธิบดีกรมอาเซียน ไดกลาวถึงสาระสําคัญของ
กฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปนการจัดโครงสรางของอาเซียนใหม 
โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานภายใน
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนการ มีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการใหขอคิดเห็นที่เก่ียวกับอาเซียน
มากข้ึน โดยมีเน้ือหาประกอบดวย เปาหมายและหลักการ 
สมาชิก โครงสรางองคกร  กระบวนการตัดสินใจ  กลไก- 
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ระงับขอพิพาท งบประมาณ  สถานะทางกฎหมาย เอกสิทธิและความคุมกัน  ทั้งน้ี ผลงานที่ผานมา
ในการเปนประธานอาเซียนของประเทศไทย ประกอบดวย ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน เพ่ือมุงสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชน การทําใหอาเซียนมีนิติฐานะ มีพิธีสารในการระงับขอพิพาท การปรับปรุงสํานักเลขาธิการ
อาเซียน การจัดตั้งคณะกรรมการทูตถาวรประจําอาเซียน กรุงจาการตา การดําเนินมาตรการเพื่อ
แกไขปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินโลก การดําเนินการดานความม่ันคงดานอาหาร 
การจัดตั้งคลังสํารองขาวฉุกเฉินภายใตกรอบอาเซียน+3 การดําเนินการดานความม่ันคงดาน
พลังงาน พลังงานชีวภาพ พลังงานสะอาด การจัดส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ การแกไข
ปญหาไซโคลนนารกีส เปนตน 

 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมอาเซียน ไดกลาวถึงความสําคัญในการเสริมสราง
ความเชื่อมโยงของภูมิภาค (enhancing connectivity) กับประเทศคู
เจรจาของอาเซียน  การสรางเสริมบทบาทและศักยภาพของประชาชน 
(Empowering Peoples) อาเซียนไดบรรลุขอตกลงวาดวยการจัดทํา

เขตการคาเสรีกับทั้ง 6 ประเทศคูเจรจาท่ีเขารวมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อาเซียน + 
6) ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) และจะดําเนินการควบคูกันไปใน
การศึกษาความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade Area) 
และการสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจอยางรอบดานในเอเชียตะวันออก (Comprehensive 
Economic Partnership in East Asia)   
   อธิบดีกรมอาเซียนยังไดกลาวถึงความสําคัญของการใหความรูแกประชาชนเพื่อ
เตรียมพรอมในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยไดมีการสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติ
และการตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียน จากจํานวนนักศึกษา 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ มีดังน้ี 
 

ถามวา  โดยท่ัวไปคุณคุนเคยเก่ียวกับอาเซียนแคไหน
ตอบวา คอนขางมาก ถึง มาก

1. Vietnam 88.6%
2. Laos 84.5%
3. Indonesia 68.3%
4. THAILAND 68.0%
5. Malaysia 65.9% 
6. Philippines 59.6%
7. Cambodia 58.8%
8. Brunei 53.8%
9. Singapore 50.3%
10. Myanmar 9.6%  
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ถามวา อยากรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆมากแคไหน
ตอบวา อยากรูมาก ถึง มากท่ีสุด

1. Laos 100%
2. Cambodia 99.6%
3. Vietnam 98.5%
4. Philippines 97.2%
5. Malaysia 92.9%
6. Indonesia 90.8%
7. THAILAND 87.5%
8. Brunei 86.8%
9. Singapore 84.2%
10. Myanmar 77.8%  

 
จากผลสํารวจดังกลาว พบวา กลุมประเทศอาเซียนใหม ไดแก สปป. ลาว กัมพูชา ประชาชนมีความ
สนใจและมีความรูเก่ียวกับอาเซียนมากกวากลุมประเทศอาเซียนเกา เชน สิงคโปร และไทย ดังนั้น 
จึงควรผลักดันความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือเปนรากแกวในการสรางประชาคมอาเซียนตอไป 
 
สรุปผลการอภิปรายกลุม เร่ือง การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน 
พันเอกนิติพัฒน กฤดิสวนสมบัติ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ไดกลาวถึงกลไกของอาเซียนในดาน
การเมืองและความมั่นคงในปจจุบัน ไดแก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการ
ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ARF) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค ใหคําแนะนําและแนวทางตอ
เวทีการหารือของเจาหนาที่ระดับสูงภายในกลุมและระหวางกลุมประเทศอาเซียน สนับสนุนความ
ไววางใจและความเชื่อม่ัน สรางความโปรงใส เพ่ือเปนแนวทางในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังมีการริเร่ิมกลไกเพื่อยุติ
ขอพิพาทตางๆ มีการสงเสริมความ
ม่ันคงทางทะเล มีการประชุมดานความ
ม่ันคงหลายรูปแบบ เพ่ือสรางความ  
ไววางใจระหวางประเทศในอาเซียน 
การจัดทําขอกําหนดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร และการวางแผนจัดตั้ง 
สถาบัน  ARF เพ่ือความม่ันคงภายใน  
นอกจากน้ี ยังไดกลาวถึงบทบาทดาน
การศึกษา ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสราง

สันติภาพในภูมิภาค เชน การจัดการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน การไมใชความรุนแรง การยุติการ          
คามนุษย เปนตน 
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นายรณรงค พูลพิพัฒน ผูแทนกระทรวง
พาณิชย  ไดกลาวถึงการที่ผู นําอาเซียนได               
ลงนามใน “ASEAN Charter” เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2550 และ “ปฏิญญาวาดวยแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือยืนยัน
เจตนารมณรวมกันในการจัดตั้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใหสําเร็จตามที่ กําหนด                
ในป  2558 โดยมีเปาหมายสําคัญไดแก 1) เปน
ตลาดและฐานการผลิตรวม 2) สรางเสริม    

ขีดความสามารถในการแขงขัน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ 4) การบูรณาการเขา
กับเศรษฐกิจโลก พรอมทั้งไดกําหนดในแผนงาน AEC Blueprint ในการเปดเสรีการคาบริการ                  
โดยการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใหกับนักลงทุนอาเซียนใหไดรอยละ 70 ในป 2558 ทําใหประเทศไทย                 
ตองเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษา และสรางความเขาใจและให
ความรูแกประชาชนในการเปดเสรีการคาและบริการดานการศึกษาขางตน 
 
ดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กไทยเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน โดย
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีการดําเนินการปรับหลักสูตรคุณลักษณะ
ของเด็กไทยภายใตงบประมาณไทยเขมแข็ง การสงเสริมการเปนศูนยกลางการศึกษา โดย                    
มีโครงการ sister schools ที่มีการดําเนินการรวมกับโรงเรียนในประเทศอาเซียน และโครงการ 
Buffer schools ซ่ึงเปนการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
ชายแดนประเทศเพื่อนบานของไทย 
นางนภา เศรษฐกร  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กลาวถึงความสําคัญของ
การศึกษาในดานการพัฒนาคนและความมั่นคงของมนุษย 
โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
รวมทั้งใหความรูแกครอบครัวเพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกายและอารมณ นอกจากน้ี 
ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะชีวิต และการคุมครอง
เด็ก โดยใหการสงเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เชน 
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย โครงการคายมัธยม
อาเซียน โครงการสภาเด็กและเยาวชน เปนตน 
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ดร.นันทนา คชเสนี ผูแทนเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ไดกลาวถึงเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network)  เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความเปนปกแผนของ
นักวิชาการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางดานวิชาการและวิชาชีพใน
ภูมิภาค เพ่ือผลิตและสงผานองคความรูและขอมูลดานวิชาการเพ่ือใหตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
กลุมประเทศอาเซียน ปจจุบัน มหาวิทยาลัยในอาเซียนจํานวน 22 แหง เปนสมาชิกของเครือขาย 
กิจกรรมของ AUN ในปจจุบัน ไดแก การสงเสริมเครือขายการศึกษาทุกระดับชั้น และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนการสรางปฏิสัมพันธระหวางนักวิชาชีพ รวมถึงการสรางกลุม
งานวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน โดยความรวมมืออยางใกลชิดกับ SEAMEO 
นอกจากน้ี  มีโครงการและกิจกรรมความรวมมือกับประเทศคูเจรจาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
อาทิ สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุน เกาหลี สหรัฐ และอาเซียน+3 โดยมีความรวมมือในหลากหลายสาขา 
อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ความรวมมือดานงานวิจัย ความ
รวมมือดานวิศวกรรมศาสตร การพัฒนาเครือขายทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือทางวิชาการ

เอเชียตะวันออก การจัดทําหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา และความรวมมือดานการอนุ รักษ
สิ่งแวดลอม เปนตน  
 
สรุปผลการประชุมกลุมยอยในหัวขอเรื่อง 
การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน  
กลุมที่ 1 การศึกษา : รากฐานประชาคม 
การเมืองและความมั่นคง 
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะดังน้ี 
 

1. ควรมีการสรางองคความรูใหเกิดปฏิสมัพันธระหวางประชาชนในภูมิภาค (People 
Connectivity) 
2. ใหมีการสงเสริมงานวิจัย เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
3. สื่อควรมีบทบาทในการรวมสรางองคความรูในเชิงสรางสรรคในอาเซียน 
4. สถานีโทรทัศน NBT ควรใหเวลาทีเ่หมาะสมในการใหความรูเก่ียวกับอาเซยีน 
5. ควรมีการสงเสริมประชาธิปไตย หลักการสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ การใหความรูแก
พลเมือง สงเสริมการเรียนรูภาษาเพ่ือนบาน เพ่ือใหเกิดการยกระดับและพัฒนาดานการศึกษา 
6. การจัดกิจกรรมดานการศึกษาควรมาจากทุกภาคสวนของสังคม ไมจํากัดเฉพาะหนวยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการเทาน้ัน 
7. ควรสงเสรมิใหทุกมหาวทิยาลัยใหความรูเก่ียวกับอาเซียนและสทิธิมนุษยชน 
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8. ควรจัดหลักสูตรอาเซียนในมหาวิทยาลัย และใหองคความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ 
9. ควรสงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่อยูชายแดนใหสิทธิแกคนตางดาว หรือไมมีสัญชาติดวย
ความเสมอภาคเชนเดียวกับเด็กไทย  เพ่ือยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษานานาชาติอยาง
แทจริง 
10. ควรใหภาครัฐสนับสนุนใหภาคประชาสังคม วัด โรงเรียน รวมจัดการศึกษาแกประชาชน                
ทุกคน รวมทั้งผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป
รวมทั้งการดําเนินโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาเพ่ือปองกันโรคเอดส ซ่ึงเปน
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการรวมกับองคการซีมีโอและอาเซียน 

 
กลุมที่ 2 การศึกษา : รากฐานประชาคมเศรษฐกิจ 
  ที่ประชุมฯ ไดรวมเสนอความคิดเห็นดังน้ี 

1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศควรใหมีความรู ความเขาใจและเจตคตทิี่ดีเก่ียวกับ
การเปดเสรีการคาและบริการของอาเซียนที่ยึดหลักการ Free and Fair พรอมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค 
2. นําทรัพยากรที่มีอยู เชน บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายและอ่ืนๆ ที่มีอยูมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งพรอมรับกับผลกระทบที่จะ
เกิดจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ 
3. ควรมีการวเิคราะหในมุมกวางเก่ียวกับความตองการของอาเซียน และผลประโยชนที่
ประเทศไทยจะไดรับเพ่ือใหทุกฝายไดรับประโยชน 
4. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายการดําเนินการดังกลาวอยางชัดเจน  และพิจารณากลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการนําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือใหสามารถตอบสนองเปาหมาย
การเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลางและเปาหมายอ่ืนๆ ของอาเซียน 
5. การศึกษาตองผลิตคนที่มีคณุภาพใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ 

6.การศึกษาตองมีบทบาทสาํคัญในการ
ประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาเซียน 
7. ภาคการศึกษาควรวิเคราะหความตองการของ
ตลาดอาเซียน และความตองการของประเทศไทย
เพ่ือใหทุกฝายไดรับประโยชน และกําหนดแนวทาง
รองรับผลกระทบจากการเปดเสรี 
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กลุมที่ 3 การศึกษา : รากฐานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
ที่ประชุมฯ ไดรวมเสนอความคิดเห็นดังน้ี 

1.การจัดการศึกษาเพ่ือสรางสมรรถนะของประชาคม ไดแก การสงเสริมทักษะดานการส่ือสาร 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน) การสงเสริมทักษะดานการคิด ทักษะชวีิต การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก การรูจักแบงปน การมีจิตอาสา การรูจัก
ประนีประนอม และการสงเสริมหลักการประชาธิปไตย การสรางมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา
อาเซียน ดวยการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน การสอนนักเรียนใหรูจักวิธีคิด 
แกปญหา และปฏิบตัิ และการเรียนรูศาสนาที่หลากหลาย 
2. การสรางอัตลักษณอาเซียน และจิตสํานึกของพลเมืองอาเซียน ดวยการจัดการศึกษาแกกลุม
คนทุกระดับ โดยไมละเลยชนกลุมนอย 
3. การจัดแหลงการเรียนรูรวมกัน ดวยการ สงเสริมการเรียนภาษาเพื่อนบาน    การจัดคาย
วิชาการ การแลกเปลีย่นองคความรู และทรัพยากรรวมกัน 
4. การจัดการศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมสามารถบูรณาการความรวมมือกับ เสาอ่ืน      
ดวยการบูรณาการหลักสูตร องคความรู การดําเนินกิจกรรมของอาเซียน และการสงเสริมการ
ติดตอสื่อสารของประชาคมอาเซียน 
 

 
     กลุมความรวมมือกับตางประเทศระดับภูมิภาค 
     สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
     www.moe.go.th 
 


