
กระทรวงศึกษาธการไทย เรงผลกัดนัิ ่ แผนปฏบตัการอาเซียนด้านการศึกษาของิ ิ

กระทรวงศึกษาธการิ  
สาํนักความสมัพนัธต่์างประเทศ สป.  ไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

เ พื่ อ จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า เ ซี ย น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 

โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับองค์กรหลัก และ

หน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ ์

เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน สํานักเลขาธกิารองคก์ารซมีโีอ เป็นต้น โดยมดีร.สมบตั ิสุวรรณพทิกัษ์                 

รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารเป็นประธานในพธิเีปิดการประชุม และบรรยายพเิศษเรื่องแผนปฏบิตักิาร 

๕ ปี ดา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  

 

นายไพศาล วศิ าลาภรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ สป.กล่าวรายงานเกีย่วกบัความ

เป็นมา               และวตัถุประสงค์ในการจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัทําแผนปฏิบตัิการ

อาเซยีนดา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองจากมตขิองการประชุมคณะกรรมการ

ระดบัชาตเิพื่อขบัเคลื่อนความรว่มมอืดา้นการศกึษาในอาเซยีน สู่เปาหมายการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน้  

ซึ่งมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น

ประธาน และที่ประชุมเห็นชอบในการกําหนด

นโยบาย ๕ ประการ เพื่อใหก้ารศกึษาเป็นกลไก

สําคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ

ประชาชนในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการกา้วสู่

ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ย นโยบายท่ี ๑ 

การเผยแพรค่วามรู ้ขอ้มลูขา่วสาร และเจตคตทิีด่ี

เกี่ยวกบัอาเซียน นโยบายท่ี ๒ การพฒันา

ศกัยภาพของนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนใหม้ทีกัษะทีเ่หมาะสมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสู่

ประชาคมอาเซยีน นโยบายท่ี ๓ การพฒันามาตรฐานการศกึษาเพื่อสง่เสรมิการหมุนเวยีนของนกัศกึษา

และครอูาจารยใ์นอาเซยีน นโยบายท่ี ๔ การเตรยีมความพรอ้มเพื่อเปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีนเพื่อ

รองรบัการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และนโยบายท่ี ๕ การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรพัยากร

สาํคญัในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยการประชุมครัง้น้ี มผีูเ้ขา้รว่มการประชุมประมาณ ๖๐ คน  
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ดร.สมบตั สุวรรณพทกัษ์ รองปลดักระทรวงศึกษาธการิ ิ ิ  กล่าวถงึความสําคญัต่อการผนึก

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนของประเทศไทย  เพื่อ

ร่วมกนัจดัทําแผนยุทธศาสตรด์า้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระยะ ไดแ้ก่แผน

ระยะ ๑ ปี (ระหว่าง                    ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔) และแผนระยะ ๔ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๕/๒๕๕๘)  

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนนโยบายดา้นการศกึษา ๕ ดา้น ของกระทรวงศกึษาธกิารสูเ่ปาหมาย้

การสรา้งประชาคมอาเซยีน ภายในปี  ๒๕๕๘   ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ ตามมตขิองทีป่ระชุม

คณะกรรมการระดบัชาติเพื่อขบัเคลื่อนความร่วมมอืด้านการศึกษาในอาเซียน สู่เปาหมายการจดัตัง้้

ประชาคมอาเซยีน ซึ่งมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน ผูแ้ทนองค์กรหลกัและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มเป็นคณะกรรมการ ดงัน้ี    

 นโยบายท่ี ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกบัอาเซียน เพื่อสร้างความ

ตร ะหนั ก แล ะ เ ต รีย มคว ามพร้อมขอ งค ร ู

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน 

นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน ภายในปี  ๒๕๕๘  พร้อมทัง้สร้าง

จิตสํานึกของประชาชนให้พร้อมเป็นส่วนหน่ึง

ของประชาคมอาเซียนที่มีหน่ึงวสัยทัศน์ ิ

หน่ึงอตัลกัษณ์ และหน่ึงประชาคม 

นโยบายท่ี ๒ การพฒันาศกัยภาพของนักเรยีน 

นกัศกึษา และประชาชนใหม้ทีกัษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน เช่น 

ความรูภ้าษาองักฤษ ภาษาเพือ่นบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะและความชาํนาญการทีส่อดคลอ้งกบั

การปรบัตวัและเปลีย่นแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิม่โอกาสในการหางานทาํของประชาชน รวมทัง้              

การพจิารณาแผนผลติกําลงัคน นโยบายท่ี ๓ การพฒันามาตรฐานการศกึษาเพื่อสง่เสรมิการหมุนเวยีน

ของนกัศกึษาและครอูาจารยใ์นอาเซยีน  เพือ่ใหม้กีารยอมรบัในคุณสมบตัทิางวชิาการรว่มกนัในอาเซยีน                 

การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างๆ และการแลกเปลีย่นเยาวชน การพฒันาระบบ

การศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาด้าน

อาชวีศกึษาและการฝึกอบรมทางอาชพีทัง้ในขัน้ตน้และขัน้ต่อเน่ือง  ตลอดจนส่งเสรมิและเพิม่พนูความ

รว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชกิของอาเซยีน นโยบายท่ี ๔ การเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อเปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีนเพื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบดว้ย การ

จดัทําความตกลงยอมรบัร่วมด้านการศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชพี

สําคญัต่างๆ เพื่อรองรบัการเปิดเสรกีารศกึษา ควบคู่กบัการเปิดเสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน  และ

นโยบายท่ี ๕ การพฒันาเยาวชนเพือ่เป็นทรพัยากรสาํคญัในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 
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นายผานภพ  ปลัง่ประยูร่  ผู้แทนกรม

อาเซียน  กระทรวงการ ต่างประ เทศ  

บรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 

: การศึกษาเข้มแขง็ ประชาคมท่ีมัน่คง 

ได้กล่าวถึงอาเซียนซึ่งเป็นกลไกความ

ร่วมมอืทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม

ในภูมิภาคเอ เชียตะวันออกเ ฉียง ใต ้

ปจัจุบันอาเซียน           มีกรอบความ

ร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา เช่น กรอบ

ความรว่มมอืภายใตย้ทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ อริวด ี– เจา้พระยา – แมโ่ขง หรอื ACMECS 

กรอบความร่วมมอือาเซยีนบวกสาม  กรอบความร่วมมอืเอเชยีตะวนัออก และอาเซยีนกบัประเทศคู่

เจรจาต่างๆ เช่น อาเซยีนและคณะมนตรคีวามรว่มมอือ่าวอาหรบั เป็นตน้ การดาํเนินงานของอาเซยีนมี

เปาหมาย้  เพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ของการรวมตวัเป็นประชาคมเพื่อสรา้งอาํนาจการเจรจาต่อรอง และ

การเสรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัในภูมภิาค ภายใตห้ลกัการพืน้ฐานของอาเซยีน คอืการไม่แทรกแซง

กจิการภายในของ           แต่ละประเทศ การเคารพในอธปิไตยและบูรณภาพแห่งดนิแดน และ การ

แก้ไขปญหาโดยสนัติวธิีั   ภายใต้กลไก          ๓ เสาหลกัของอาเซยีน เพื่อขบัเคลื่อนการก้าวสู่

ประชาคม ประกอบด้วย เสาการเมอืงและความมัน่คง                 เสาเศรษฐกจิ และเสาสงัคมและ

วฒันธรรม  

  นอกจากน้ี อาเซียนยังให้ความสําคัญต่อ

ความเป็นกลางของอาเซยีน หรอื ASEAN Centrality   

ส่งเสรมิการดําเนินการด้านการศกึษา และกจิกรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วมของสงัคม เช่น การแก้ไขปญหาั

สิง่แวดล้อม การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ยงั

ต้องเผชิญกับปญหาั ท้าทายต่างๆ อาทิ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสถาบนัที่ยงัไม่เข้มแข็ง การ

แขง่ขนัของมหาอํานาจที ่            ช่วงชงิประโยชน์ต่อการดําเนินการในกรอบอาเซยีน  การขาดความ

ไวเ้น้ือเชือ้ใจเน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ในประวตัศิาสตร ์การแขง่ขนัเพื่อแยง่ชงิทรพัยากร และตลาดการลงทุน 

ตลอดจนความแตกต่างทางเชือ้ชาต ิศาสนา และระดบัการพฒันา เป็นตน้ 
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การบรรยายเร่ือง อาเซียน ซีมีโอ : การพฒันาการศึกษาอยางยัง่ยืน โดย ดร่ .ทนิ สิร ศรโพธิ ิ ิ ิ์                       

รองผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์การรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้หรอืซมีโีอ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืทางดา้นการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละ

วฒันธรรม                 เมื่อปี ๒๕๐๘ ปจจุบนัมศีูนยร์ะดบัภูมภิาคของซมีโีอ เป็นกลไกการพฒันาดา้นั

ทรพัยากรมนุษย์ในภูมิภาค แบ่งเป็น ศูนย์ระดบัภูมิภาคด้านการพฒันาการศึกษาเทคโนโลยี ด้าน

วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ และ              ดา้นวทิยาศาสตร์ สุขภาพ การเกษตร และสิง่แวดล้อม 

องคก์ารซมีโีอมบีทบาทสาํคญัในการประสานงานความรว่มมอืระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชกิ ผลกัดนัให้

เกดิการแลกเปลีย่นนโยบายและประสบการณ์ทางการศกึษา จดัอบรมบุคลากรทางการศกึษา การใหทุ้น

เพื่อการพฒันาบุคลากรการศกึษา การวจิยัและพฒันา ปจจุบนั ั

องคก์ารซมีโีอมคีวามร่วมมอืกบัอาเซยีนในการดําเนินงานดา้นต่างๆ 

อาทิ การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรี

ศึกษาธิการที่จดัคู่ขนานระหว่างกัน การจดัการศึกษาเพื่อปวงชน 

โดยเฉพาะในโครงการการจดัการศกึษาสําหรบัผูด้อ้ยโอกาส การจดั

แผนปฏบิตักิาร ๕ ปี ดา้นการศกึษาของอาเซยีน และการดําเนินงานภายใต้เครอืข่ายมหาวทิยาลยั

อาเซยีน เป็นตน้ 

การช้ีแจงการประชมุกลมุยอย ่ ่ ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธ ์ิ           

ทีป่รกึษาสาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ สป. ไดก้ล่าวชีแ้จง

ถงึวตัถุประสงคข์องการจดัทาํแผนปฏบิตักิารอาเซยีนดา้น

การศกึษา และการแบ่งกลุ่มเพือ่จดัทาํแผนปฏบิตักิาร แบ่งเป็น 

๓  กลุ่ม ดงัน้ี   กลมุท่ี ่ ๑ ไดแ้ก่ การเผยแพรค่วามรู ้ขอ้มลู

ขา่วสาร และเจตคตทิีเ่กีย่วกบัอาเซยีน กลมุท่ี ่ ๒ การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน นกัศกึษา และ

ประชาชนใหม้ทีกัษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน และประเดน็

นโยบายการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพเยาวชน และกลมุท่ี ่ ๓ เรือ่ง การพฒันามาตรฐานการศกึษา

เพือ่สง่เสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษา และการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เปิดเสรกีารศกึษาในอาเซยีนเพือ่

รองรบัการกา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยการประชุมฯ ไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รหลกัและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดยีิง่ในการดาํเนินการ 
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กลมุ ่ ๑ : การเผยแพรความรู้ ข้อมลู ขาวสาร และเจตคตท่ีเก่ียวกบัอาเซียน่ ่ ิ  วทิยากรนําการประชุม
กลุ่ม ไดแ้ก่ ดร.วรยัพร แสงนภาบวร ผูอ้าํนวยการศนูยพ์ฒันาการศึกษาระหวางประเทศ่  สาํนกั
เลขาธกิารสภาการศกึษา ผูเ้ขา้ประชุมไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ดงักล่าว ดงัน้ี 
สาํนักงานเลขาธการครุสุภาิ  นําเสนอโครงการฯ ดงัน้ี 
๑. โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัอาเซยีน และการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ใหก้บั
ผูบ้รหิาร พนกังานเจา้หน้าที ่ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา และประชาชนทัว่ไป (ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘)                   
 - จดัทาํสือ่เผยแพรค่วามรู ้เชน่ แผน่พบั เวบ็ไซต ์ 
     -   จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนใหผู้บ้รหิาร พนกังานเจา้หน้าที ่ ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการ
ศกึษา และประชาชนทัว่ไป 
 - ประสานความรว่มมอืกบัสว่นงานอื่น ๆ ในการนําความรูไ้ปเผยแพร ่

๒. โครงการจดัอบรม ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มอาเซยีนใหก้บัผูบ้รหิาร และ
เจา้หน้าที ่             (ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘) 
 - อบรมฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และภาษาในกลุ่มอาเซยีน 
สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา นําเสนอโครงการ ดงัน้ี 
๑. โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน (ใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร)                      
(ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔)  
 - จดัอบรมใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาจากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั   และสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน ๕๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑๕ วนั 
 - จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
 -  จดัศกึษาดงูาน 
๒. โครงการเสวนาโต๊ะกลมเพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ ประสบการณ์ระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษาในหวัขอ้                
“การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา คร ู นักเรียน สปูระชาคมอาเซียน่ ” เพือ่ใหผู้บ้รหิารนํา
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเสวนานําไปถ่ายทอดและประยกุตใ์ชใ้นโรงเรยีน เชน่ การจดัสปัดาหอ์าเซยีน และมี
การตดิตามประเมนิผลผูบ้รหิารสถานศกึษาหลงัจบโครงการ (โครงการใหม)่ 
 - จดัเสวนาโต๊ะกลมใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษารุน่ละ ๒๕ คน 
 - ใหแ้ต่ละโรงเรยีนนําเสนอตวัอยา่งโครงการของแต่ละโรงเรยีน 
สาํนักนโยบายและยทุธศาสตร ์สป. 

• การจดัการศกึษาตามแนวตะเขบ็ชายแดน (อุบลราชธานี ตราด ระนอง) โดยทาํยทุธศาสตรก์ารศกึษา
ระหวา่งไทย-ลาว ไทย-พมา่ และไทย-กมัพชูา และมสีาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการการศกึษา
ในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นหน่วยงานประสาน (โครงการต่อเน่ือง) 

 
 
 

การประชุมกลุมยอย เพือ่จดัทาํแผนปฏบิตักิารอาเซยีนดานการศกึษา 
 ป  ั ี้
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กรมประชาสมัพนัธ ์

• โครงการประชาสมัพนัธอ์าเซยีน ใหก้บัเยาวชน และประชาชนทัว่ไป (โครงการต่อเน่ือง) 
 - ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์เรื่องประชาคมอาเซยีน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของการ
ประชาสมัพนัธ ์ เชน่ สปอตโทรทศัน์ สปอตวทิย ุขา่วโทรทศัน์ 
ขา่ววทิย ุ 
 - จดัสมัมนาสือ่มวลชนเพือ่ใหข้อ้มลูเรือ่งประชาคม
อาเซยีน 
 - จดัคา่ยเยาวชนรว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร 
 - จดัทาํหนงัสอื “ประเทศไทยกบัอาเซยีน” 
 - ตัง้ตวัขา่วดา้นอาเซยีนใหห้น่วยงานในสงักดัมาคน้ควา้
ขอ้มลู 
 - ตัง้คณะทาํงานดา้นเน้ือหาอาเซยีน 
กระทรวงกลาโหม – มกีารจดัตัง้กองอาเซยีนทีส่าํนกันโยบายและแผนกลาโหม  
๑. เผยแพรข่อ้มลูอาเซยีนใหแ้ก่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู รวมทัง้
บุคลากรของหน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
๒.  เผยแพรข่อ้มลูอาเซยีนผา่นทางทวีชีอ่ง ๕ วทิย ุเวบ็ไซต ์และหนงัสอื 
๓. จดัการประชุมระดบัรฐัมนตรกีลาโหมและเจา้หน้าทีอ่าวุโสในกรอบอาเซยีนรวมทัง้ดาํเนินการ
เกีย่วกบักจิการชายแดน 
๔.  เหล่าทพัจดัอบรมภาษาองักฤษหลกัสตูรเร่งรดั ระยะเวลาประมาณ ๓ เดอืนใหแ้ก่บุคลากรของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหมทีไ่ดร้บัทุนไปศกึษาในสายงานทีร่บัผดิชอบ ณ โรงเรยีนของ
กระทรวงกลาโหมใน             มติรประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และแคนาดา 
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 

• จดัทาํจดหมายขา่วใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน (ราย ๓ เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๒) 
แจกจา่ยใหก้บัหน่วย  ราชการ สถานศกึษา และประชาชนทัว่ไป 

ข้อเสนอแนะของกลมุท่ี ่ ๑ 

๑. เสนอใหม้หีน่วยงานกลางทีท่าํหน้าทีป่ระสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ และบรูณาการการสรา้งองคค์วามรู้
และชอ่งทางการเผยแพร ่รวมทัง้ตดิตามประเมนิผล สาํหรบัองคค์วามรูท้ีจ่ะเผยแพร ่
     - ความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนในดา้นต่าง ๆ เชน่ ความรูท้ ัว่ไป ประโยชน์ทีค่นไทยกลุ่มต่าง ๆ ไดร้บั 
ผลกระทบ  และสิง่ทีอ่งคก์รต่าง ๆ ไดด้าํเนินการมาแลว้ 
 - ภาษาเพือ่นบา้น 
 - ภาษาอาเซยีน ภาษาองักฤษ 
     - ความรูเ้กีย่วกบัประเทศเพือ่นบา้น 
๒. เสนอใหม้หีน่วยปฏบิตัริะดบัพืน้ที ่และบุคคลทีร่บัผดิชอบ เชน่ สถานศกึษารว่มมอืกบัประชาสมัพนัธ์
จงัหวดั  
๓. เสนอใหบ้รรจุหลกัสตูร/เรือ่งเกีย่วกบัอาเซยีนไวใ้นหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบั 
๔. เสนอใหก้ารจดัทาํแผนปฏบิตักิาร แบ่งระยะเวลาเป็นระยะสัน้ (๑ ปี) ระยะยาว (๔ปี) และรายปี 
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ข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุ 
รองศาสตราจารย ์ ดร.นันทนา คชเสนี ผูอ้าํนวยการบรหิารเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน ไดใ้ห้
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการนําเสนอผลงานของกลุ่มที ่๑ ดงัน้ี 

• ควรมกีารนําเสนอแผนการดาํเนินงานทีเ่ชื่อมโยงกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในภาพรวม
นอกเหนือจากการนําเสนอการรายงานกจิกรรมทีไ่ดด้าํเนินการอยูแ่ลว้  

• ควรมกีารทํางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินงานด้านการศกึษาของประเทศไทย
เพื่อใหม้กีารบูรณาการระหว่างกนั และมผีลสมัฤทธผิลทีช่ดัเจน ์   และควรมกีารวเิคราะหน์โยบาย
ที่เป็นกรอบการดําเนินงานด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนเพื่อเป็นฐานสําหรับการจัดทํา
ยุทธศาสตรด์งักล่าว  โดยควรมกีารจดัการประชุมเพื่อร่วมหารอืระหว่างหน่วยงานเพื่อการจดัทํา
ยทุธศาสตรท์ีไ่ดผ้ลในภาพรวม   

นายผานภพ่  ปลัง่ประยูร ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถงึความสําคญัของการเชื่อมโยงการ

สรา้งความตระหนักเกี่ยวกบัการเป็นประชาชนอาเซยีน และบรบิทของโลก  และใหค้วามสําคญัต่อการ

สรา้งความรบัผดิชอบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ในการดําเนินงานดา้นการศกึษาของประเทศไทย              

ควรร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อรบัทราบความต้องการของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ดว้ย นอกจากน้ี การจดัการศกึษาควรมกีารศกึษาประเดน็ยุทธศาสตรข์องประเทศไทย รวมทัง้

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีนดา้นการศกึษา เช่น ปฏญิญาชะอํา-หวัหนิดา้นการศกึษาเพื่อสรา้งประชาคม

อาเซยีนทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปน การจดัตัง้แผนงานการสรา้งประชาคมวฒันธรรมอาเซยีน และบทบาทั

การศกึษาในการเสรมิสรา้งประชาคมอาเซยีน ทัง้ ๓ เสาหลกั เพื่อสง่เสรมิประสทิธภิาพการแขง่ขนัของ

ภมูภิาค การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของอาเซยีน การสง่เสรมิเรือ่งมนุษยชนใหอ้ยูใ่นหลกัสตูรการเรยีน

การสอน             การส่งเสรมิการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน ซึ่งล้วนเป็นประเดน็สําคญัของโลกปจจุบนัั

และอนาคต 

ดร.ทนิ สิร ศรโพธิ ิ ิ ิ์  รองผูอ้าํนวยการสาํนักเลขาธการซีมีโอิ  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะใน ๕ ประเดน็สาํคญั
ดงัน้ี  

๑)ควรมกีารเสนอการดาํเนินกจิกรรมทีต่่อยอดการปฏบิตังิานตามปกตขิองหน่วยงานทีไ่ดด้าํเนินการ
อยูแ่ลว้ โดยควรนํากจิกรรมต่างๆ มาบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งกนั 

๒)  ควรมกีารประสานการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงาน ในลกัษณะรว่มทาํงานเป็นทมี และสง่เสรมิ
ใหม้คีวามคดิรเิริม่นอกกรอบ 
๓) ควรสง่เสรมิการสรา้งความตระหนกั
เกีย่วกบัอาเซยีน ดว้ยการกาํหนดหวัขอ้การ
ดาํเนินการรว่มกนั   พรอ้มทัง้ไดย้กตวัอยา่ง
เรือ่งไมไ้ผ ่ และขา้ว ซึง่หน่วยงานต่างๆ 
สามารถดาํเนินการตามภารกจิของหน่วยงาน
ทีแ่ตกต่างกนัไปได ้ ภายใตห้วัขอ้เดยีวกนั 
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เชน่ ในบรบิทดา้นวฒันธรรม การศกึษาดา้น สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้  
 

๔) การเผยแพรค่วามตระหนกัเกีย่วกบัอาเซยีนอาจใชส้ือ่ต่างๆทีม่คีวามหลากหลายนอกเหนือจากสือ่

โทรทศัน์ เชน่ อาจนําเสนอในรปูแบบละครทางวทิยใุนชุมชน การเผยแพรเ่รือ่งอาเซยีนผา่น facebook 

เป็นตน้ 

๕) ควรมกีารกาํหนดแผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาของอาเซยีน เป็นแผนระยะสัน้ เชน่แผนระยะ ๑ ปี 

ระยะกลาง ๓ ปี และระยะยาว ๕ ปี  

กลมุท่ี ่ ๒ นําเสนอประเดน็นโยบาย การพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้

มีทกัษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสปูระชาคมอาเซียน่  และประเดน็นโยบาย

การพฒันาและเสรมสร้างศกัยภาพเยาวชนิ  

วทิยากรนําการประชุมกลุม่ยอ่ยไดแ้ก่ นางสาวอุษณยี ์วฒันพนัธ ์รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานวชิาการและ

มาตรฐานการศกึษา สรปุผลการประชุม ดงัน้ี 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดนํ้าเสนอการแผนปฏบิตักิารตามนโยบายขา้งตน้ ประกอบดว้ย  

มาตรการท่ี ๑ การพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ/และภาษาอาเซยีน 
‐ พฒันาบุคลากร        
‐ พฒันาภาษาอาเซยีนสาํหรบัคร/ูอาจารย/์ผูส้นใจ    

‐ พฒันานกัเรยีน นกัศกึษา ตามมหลกัสตูรของสถานศกึษาและการอบรมระยะสัน้ภาษาองักฤษ/

ภาษาเพือ่นบา้นในอาเซยีน 

‐ โครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีน นกัศกึษาระหวา่งประเทศ    

‐ พฒันาภาษาองักฤษ/ภาษาอาเซยีนเพือ่ประชาชน   

มาตรการท่ี ๒ พฒันาอาชพี เทคโนโลยแีละวชิาสาํคญัๆ (วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ฯลฯ) 

‐ การจดัตัง้เครอืขา่ยสหกจิศกึษา 

‐ พฒันาวชิาชพีตํารวจเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน เชน่ โครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีนตํารวจและ

คร ูอาจารยใ์นประเทศอาเซยีน   

‐ พฒันาวชิาชพีและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่การบรกิารและกฬีา 

‐ โครงการกาํหนดมาตรฐานอาชพี   

มาตรการท่ี ๓ การพฒันาคร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 
‐ อบรมความรูด้า้นต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที ่๒๑ เชน่ ภาษาต่างประเทศ 

ภาวะผูนํ้า การบรหิารการเปลีย่นแปลง  
‐ ใหทุ้นการศกึษาแก่คร ู
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‐ แลกเปลีย่นครใูนประเทศอาเซยีน   
 

มาตรการท่ี ๔ การพฒันาศกัยภาพการสรา้งและการใชเ้ทคโนโลย ี
‐ การเรยีนรูต้ามหลกัสตูร    
‐ อบรมเสรมิศกัยภาพดา้น ICT ใหค้ร ู 
‐ จดัหาอุปกรณ์ ICT ใหพ้รอ้มเพือ่การใชท้ัง้ระดบัผูเ้รยีนและผูป้ฎบิตังิาน  

มาตรการท่ี ๕ การสรา้งเครอืขา่ย 
‐ โครงการประชุมสมัมนาดา้นการศกึษาตลอดชวีติ ฯ เจา้ภาพ กศน 

ประเดน็นโยบายท่ี 5 การพฒันาเยาวชน (โครงการเพมเตมิ่ ิ ) 
‐ การจดัสมัมนาเรือ่ง “Empowering Youth to take action on Global Warming”   

‐ โครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย ์     

‐ โครงการมติรภาพเยาวชนลุ่มแมน้ํ่าโขง     

‐ โครงการคา่ยนานาชาตแิละโครงการแลกเปลีย่นนกัเรยีนอาเซยีน   

‐ โครงการ Youth Ambassadors (ยวุทตูความด)ี   

‐ Asean Schools Tour (Arts, Music, Roleplay)    

นอกจากน้ี ยงัได ้เสนอโครงการภายใตน้โยบายที ่

๓  ไดแ้ก่ โครงการพจารณากาํหนดมาตรฐานิ

อาชีพรองรบัการเคล่ือนย้ายแรงงานในกลมุ่

ประชาคมเศรษฐกจอาเซียนิ   

และโครงการภายใตน้โยบายที ่๔ โครงการ

สมัมนาเร่ืองภมูภาคศึกษารองรบัการเปดเสรีิ ิ

ด้านการค้าบรการในประชาคมเศรษฐกจิ ิ

อาเซียน 

นอกจากน้ี ที่ประชุมกลุ่มฯ ได้เสนอให้มีการปรับช่ือแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธการเป็นแผนยุทธศาสตรด้์านการศึกษาเพ่ือก้าวสูประชาคมอาเซียนภายในปี ิ ่

๒๕๕๘ ของประเทศไทย 

 

ผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการนําเสนอผลงานของกลุ่มที ่๒  ดงัน้ี 

รองศาสตราจารย ์ดร.นันทนา คชเสนี  เสนอใหก้ารเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน

เป็น             วาระแห่งชาติ  โดยให้หน่วยงานต่างๆ มาร่วมกนัดําเนินการสร้างจิตสํานึก เตรียม



  10

บุคลากร เพื่อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน ควรคํานึงถงึประโยชน์ที่ประชาชนอาเซยีนจะไดร้บั  

ต้องรูเ้ขารูเ้รา เพื่อสรา้งสนัตภิาพ และ พฒันาเศรษฐกจิร่วมกนั  ควรสรา้งความรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนให้

นกัเรยีน นักศกึษา การทาํยุทธศาสตรอ์าเซยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร ควรอา้งองิจากแผน ๕ ปี ดา้น

การศกึษาของอาเซยีน และควรศกึษายุทธศาสตรข์องประเทศไทย ศกึษาสาขาการศกึษาทีเ่ป็นจุดเด่น

ของประเทศไทย ควรศกึษาเกีย่วกบัการไหลเวยีนของแรงงาน และการพฒันาทกัษะแรงงาน ควรมกีาร

เตรยีมความพร้อมในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเรยีนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน และ

ภาษาองักฤษ   นอกจากน้ี ไดเ้สนอใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัทําแผนปฏบิตักิาร เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง

นโยบายและกจิกรรม และควรมกีารจดัการประชุมระหว่างหน่วยงานเพื่อจดัทําแผนปฏบิตักิารอาเซยีน

รว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน  

นายผานภพ ปลัง่ประยูร่  เสนอใหม้กีารดําเนินการร่วมกนัของหน่วยงาน  โดยในส่วนของสาขาสงัคม

และวฒันธรรมอาเซยีน หน่วยงานต่างๆ ควรมกีารประสานการดาํเนินงานทีเ่ชื่อมโยงกนัในภาพรวม การ

ดําเนินกจิกรรมต่างๆ ควรอา้งองิจากแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน รวมทัง้

ศกึษาจากแผนแมบ่ทการเชื่อมโยงของอาเซยีน หรอื Master Plan of Connectivity นอกจากน้ี ควรให้

ความสาํคญักบั              ทศิทางการพฒันาประเทศของไทย เช่น ปจจุบนั ใหค้วามสาํคญักบัเศรษฐกจิั

เชงิสรา้งสรรค ์

ดร. ทนิ สิริ ศรโพธิ ิ ิ์  รองผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการซีมโีอ  เสนอให้การจดัทํายุทธศาสตร์ด้าน

การศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ มคีวามสอดคล้องกบัแผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน 

นอกจากน้ี ได้ยกตวัอย่างโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน ของสถาบนั

พฒันาผู้บรหิาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษาที่ได้ร่วมมอืกบัสํานักเลขาธิการซีมโีอ พฒันา

ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัศตวรรษที ่๒๑ ประกอบดว้ย การพฒันาภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ภาวะผูนํ้า ซึ่งนับเป็นตวัอย่างที่ดใีนการพฒันาสถาบนัฝึกอบรมในระดบัชาติ เพื่อรองรบัการฝึกอบรม

ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั ้ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ต่างประเทศ  นอกจากน้ี ควรมีความ

รว่มมอืกบัสถาบนัเครอืขา่ยในการฝึกอบรม

ภาษาองักฤษให้แก่บุคลากร เช่น บริติช 

เคาน์ซลิ เป็นต้น รวมทัง้ ภาษาเพื่อนบา้น

ในอาเซียน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังได้กล่าวถึงทักษะสําคัญ

สําหรบัผู้บริหารฯ ได้แก่ การบริหารการ
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เปลี่ยนแปลง เพื่อใหผู้บ้รหิารฯ เตรยีมความพรอ้มสําหรบับรหิารการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ รวมทัง้

เสนอแนะใหม้กีารนําเครอืข่ายเยาวชนทีเ่คยดําเนินการร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารมาใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาประเทศเพือ่กา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 

การนําเสนอผลงานกลุมท่ี ่ ๓ เร่ือง  การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสรมการหมุนเวียน่ ิ

ของนักศึกษา รวมทัง้เพือ่ใหม้กีารยอมรบัในคุณสมบตัทิางวชิาการรว่มกนัในอาเซยีน การสง่เสรมิความ

ร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างๆและการแลกเปลีย่นเยาวชน การพฒันาระบบการศกึษาทางไกล 

ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ  การส่งเสรมิและปรบัปรุงการศึกษาด้านอาชวีศึกษาและการ

ฝึกอบรมทางอาชีพทัง้ในขัน้ต้นและขัน้ต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่าง

สถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีน  

ผูเ้ขา้ประชุมไดนํ้าเสนอแผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 
๑. การแลกเปลีย่น trainers/ trainees ดา้นฝีมอืแรงงานในภมูภิาค 
๒. สรา้งมาตรฐานฝีมอืแรงงานรว่มกนั 
๓. ดาํเนินการรว่มกบัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนจดัโครงการพฒันาและ
แขง่ขนัทกัษะวชิาชพี อาเซยีน 

๔. การแลกเปลีย่นขอ้มลูแผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน  
๕. ขยายโครงการพฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศกึษา (SEA Teacher Competency) ไปยงัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 
นโยบายท่ี ๔ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรบัการก้าวสูิ ่

ประชาคมเศรษฐกจอาเซียนิ  ประกอบดว้ย การจดัทาํความตกลงยอมรบัรว่มดา้นการศกึษา การ

พฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชพีสาํคญัต่างๆ เพือ่รองรบัการเปิดเสรกีารศกึษา ควบคู่

กบัการเปิดเสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน 

• การประชุมผูบ้รหิารกระทรวงศกึษาธกิารอยา่งไมเ่ป็นทางการ (retreat) เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและ
แนวทางการพฒันากฎหมายในระดบัภมูภิาคเพือ่รองรบัการ
เปิดเสรดีา้นการศกึษา 

• การจดัทาํวาระแหง่ชาตดิา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
โดยเฉพาะภาษา เพือ่รองรบัการเปิดเสรดีา้นการศกึษา                
การประชุมทาํความเขา้ใจระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษาภายใต้
สงักดักระทรวงฯ เพือ่พจิารณาทา่ท ีความพรอ้ม และขอ้จาํกดั
ต่างๆในการเปิดเสร ี

• จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัทาํยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา
ของไทยในการเปิดเสรกีารคา้และบรกิารภายใตอ้าเซยีน 

 



  12

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

• การพฒันาภมูทิศัน์ของหน่วยงานต่างๆเพือ่รองรบัการสรา้งประชาคมอาเซยีน 

• การจดัการเรยีนการสอนระบบสองภาษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล 

• บรรจุหลกัสตูรดา้นสิง่แวดลอ้มในการศกึษาทุกระดบั 

• การปรบัวสิยัทศัน์ของแผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 
ขอ้เสนอที ่๑ การศกึษาไทยสามารถใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งศกัยภาพเยาวชนไทยและประชาชนไดอ้ยา่ง
ม ี
ประสทิธภิาพ และพรอ้มกา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในปี   ๒๕๕๘ 
ขอ้เสนอที ่๒ การศกึษาไทยพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 
ขอ้เสนอที ่๓ ทศิทางการศกึษาไทยมุง่สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 
ขอ้เสนอที ่๔ การศกึษาพฒันาพลเมอืงไทยกา้วไกลสูป่ระชาคมอาเซยีน 

 
ผูท้รงคณุวฒุได้ให้ข้อเสนอแนะการิ นําเสนอแผนปฏบตัการของกลมุท่ี ิ ิ ่ ๓ ดงัน้ี 
รองศาสตราจารย ดร. นันทนา คชเสนี ผูอ้าํนวยการบรหิารเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน เสนอใหม้ี

การบรร จุ เรื่ องอาเซียนศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษารวมไว้ในแผนปฏิบัติการอาเซียนของ

กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ใหน้กัศกึษาระดบัอุดมศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องอาเซยีน นอกจากน้ี ในเรื่อง

การเปิดเสรกีารศกึษา ควรคํานึงถงึการเตรยีมความพรอ้มของสถาบนัอุดมศกึษาในการรองรบัการเปิด

เสรกีารศกึษาในอาเซยีน โดยคาํนึงถงึแผนแมบ่ทความเชื่อมโยงในอาเซยีนควบคู่ไปดว้ย สาํหรบัสาขาที่

เปิดสอน ควรคาํนึงถงึสาขาความตอ้งการในอาเซยีน และการเตรยีมความพรอ้มของการผลติแรงงานไป

ปฏบิตังิานในอาเซยีน รวมถงึการกา้วสู่ยุคผูส้งูอายุในปจจุบนั ซึง่สาขาพยาบาลกําลงัเป็นความตอ้งการั

อยา่งยิง่ 

นายผานภพ ปลัง่ประยูร่  ผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดเสรกีารศกึษา และทําความเขา้ใจสาขา

การศกึษาที่ควรมกีารเตรยีมพรอ้มและรองรบัการเปิดเสรกีารศกึษาดงักล่าว เช่น สาขาแพทยศ์าสตร ์

เป็นตน้ นอกจากน้ี การพฒันาศกัยภาพบุคลากร ควรใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลง เพื่อ

พฒันาระบบการบรหิารงานทีเ่น้นการเพิม่ผลสมัฤทธใินการปฏบิตังิานมากกวา่กระบวนการดาํเนินงาน์  

ดร.ทนสร ศริ ิ ิ ิ ิโพธ์ิ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัเลขาธกิารซมีโีอ  ไดก้ล่าวถงึการจดัการศกึษาทีค่วรคาํนึงถงึ

ความตอ้งการของทอ้งถิน่และภมูภิาค นอกจากน้ี ยงักล่าวถงึความสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการเรยีนรูเ้รือ่งภาษาเพือ่นบา้น เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดี

ระหวา่งประชาชนในอาเซยีน นอกจากน้ี ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มเพือ่เพิม่
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ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน โดยอา้งองิจากรายงานของ McKenzie ทีร่ะบุวา่การปรบัสภาพแวดลอ้ม

จะเป็นปจจยัสาํคญัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพั การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย 

                                    กลมุความรวมมือตางประเทศระดบัภมูภาค่ ่ ่ ิ  
        สาํนักความสมัพนัธต์างประเทศ สป่ . 
        ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
 

  
 

 

วทยาศาสตร์ิ  และ 
วฒันธรรม ระหวาง่  
ประเทศในเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
 


