
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการศึกษาไทย ร่วมเวทีวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาของประเทศไทย เน้นความเชื่อมโยงด้านการศึกษา
และขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
   
  สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ ของ
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาในกรอบความร่วมมืออาเซียนท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุม ประมาณ ๑๗๐ คน ดังมีสรุปสาระการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 ๑. พิธีเปิดการประชุม โดย นางสาวจุไรรัตน์  แสง
บุญนํา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดําเนิน
ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ท่ีได้เริ่มจากการก่อต้ังองค์การสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ)  ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของทุกประเทศในภูมิภาคร่วมกันกําหนด
นโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค ภายใต้การ
ดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จํานวน ๑๙ ศูนย์ 

ต่อมา ได้มีการก่อต้ังอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค ในช่วง
แรกจุดมุ่งหมายของอาเซียนคือความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง และขยายไปยังความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาผู้นําอาเซียนให้การรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน 
ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ซ่ึงมี
สาระสําคัญในการใช้การศึกษาเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลัก และ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเพื่อรองรับการดําเนินการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 
๒๕๕๔ ของประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จึงจะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท้ังใน
และนอกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. การนําเสนอภาพรวมของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย โดยนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับ
ภูมิภาค สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนท่ีให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อเป็นรากฐานสําคัญในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วยประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เ ซี ย น  
กระทรวงศึกษาธิการ  จึ ง ไ ด้ เตรียมความพร้อมของ
ประชาชนไทย โดยใช้กลไกการศึกษาเป็นกลไกสําคัญใน
การขับเคล่ือน ด้วยการ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน พร้อม
ท้ังได้กําหนดนโยบายการดําเนินโครงการและกิจกรรมด้าน
การศึกษาในระดับชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  ท่ีได้อ้างอิงจากเอกสาร



สําคัญ ได้แก่ กฎบัตรอาเซียน แผนงานจัดต้ังประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ปฏิญญาชะอําหัวหินว่าด้วย
การศึกษาฯ และแผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน นโยบายท้ัง ๕ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
(๑) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน (๒)การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (๓) การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน (๔) การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (๕) การ
พัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปัจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้ยกร่างยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘  และได้ผ่านความ
เห็นชอบของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว  การประชุมฯ ในวันนี้ 
เป็นการรวบรวมความคิดและข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการประชุมไปปรับแก้ไขร่าง
เพี่อจัดทําร่างยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ 
ซ่ึงจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ฯ และเสนอ

อนุมัติยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาฯ เพื่อเป็นคู่มือการดําเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  

 
  ๓.  การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ ของ
ประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการวิพากษ์ ได้เสนอให้วิทยากรท้ัง ๓ ท่าน 
อภิปรายใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

• แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทําให้ประเทศไทยกา้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 

• ส่วนใดบ้างของแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
• ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะทํางานปรับปรุงแก้ไขแผนนี้ 

 นางศรวีกิาร ์เมฆธวชัชัยกลุ ผู้ทรงคณุวุฒดิา้นการพฒันาการศกึษาสู่ประเทศอาเซยีน  สํานกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางสู่แผนปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) อาเซียนเปน็เรือ่งซ่ึงมีผลกระทบกบัคนไทยทุกคน ดงันัน้ การจดัทําแผนยทุธศาสตรฯ์ ดา้น
การศึกษาจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นเรื่องท่ีทุกคนต้องร่วมกันคิด 
  (๒) การปฏิรูปการศึกษารอบท่ี ๒ ของประเทศไทย ไม่ควรมองเฉพาะประเทศไทย แต่ควร
มองท้ังโลกด้วย โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทักษะท่ีสอดคล้องความต้องการ
ของ ศตวรรษท่ี ๒๑  (21st Century Skill) ซึ่งเป็นทักษะ ๔ อย่าง ท่ีจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ การมีความคิดในเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) การมี
ทักษะในการติดต่อส่ือสาร (Communication) และการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นอกจากนี้ 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และและวิทยาศาสตร์ ล้วนมีความสําคัญเช่นกัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษา
รอบท่ี ๒ กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรเป็นหน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบ กรมประชาสัมพันธ์ต้องช่วยคิดวิธีท่ีจะ
สามารถพัฒนาคนในยุค 21st Century  



  
 (๓) ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับ
ประชาชน ข้าราชการ ไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดยภายในปี ๒๕๕๘ ข้าราชการทุกกระทรวงต้องรู้เรื่อง
อาเซียน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากอาเซียน และสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้  
  รศ.ดร. พินิต ิ รตะนานกุลู รองเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้เสนอในประเดน็ ดงันี ้
  (๑) กําเนิดอาเซียน เหตุผลแรกในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน คือ ความม่ันคงทางการเมือง  
โดยดูตัวอย่างรูปแบบการรวมตัวของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ท่ีมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างอํานาจต่อรองในเชิง
การเมือง และเศรษฐกิจ  
  (๒) การศึกษาในกรอบอาเซียนมีการชูประเด็นอย่างจริงจังในการประชุมสุดยอดอาเซียน         
  ครัง้ท่ี ๑๕ ท่ีอาํเภอชะอาํ-หวัหนิ ประเทศไทย โดยผู้นาํไดใ้หก้ารรบัรองปฏญิญาชะอาํ-หวัหนิด้านการศกึษาเพือ่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายประชาคมท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน    
  (๓) ปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ควรเน้นในเรื่องของความเชื่อมโยงการศึกษาในแต่ละ
ระดับ  
  (๔)  แผนยุทธศาสตรก์ารศกึษาของไทย  ควรใหค้วามสําคญักบัประเดน็ต่างๆ   โดยควรกาํหนด
แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้ชัดเจน 
  รศ.ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนามนุษย์และย้ายถิ่น วิทยาลัย 
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวในประเด็น ดังนี้ 
  (๑)  ประเทศไทยกําหนดท่าที และตําแหนง่ยทุธศาสตรข์องประเทศใหช้ดัเจน และควรดาํเนนิ
บทบาทเชิงรุกในอาเซียน  
  (๒)  นโยบายท่ี ๑ ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ควรกําหนดแนวทางในอนาคตด้วย 
  (๓)  ควรมีการเช่ือมโยงนโยบายท่ี ๑  และนโยบายท่ี ๔ ของแผนยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน  
  (๔)  ควรมีการบรรจกุจิกรรมของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เขา้ไว้ในแผนนีไ้ด ้
  (๕)  การปรับตัวท่ีสําคัญของไทย คือ คุณภาพการศึกษา ซ่ึงควรมีกลไกความร่วมมือด้าน

การศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ 
 
 ๔. การประชุมกลุ่มยอ่ยเพือ่อภิปรายให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ ของ
ประเทศไทย ดังนี้ 
 กลุ่มที่  ๑ การเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน วิทยากรนําการประชุมกลุ่มคือ ดร.วรัยพร  แสงนภาบวร 
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ การศึกษานําไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
  พันธกิจ 
 ๑. สรา้งและพฒันากลไกความรว่มมือดา้นการศกึษาท้ังในระดบัชาติ ภมิูภาค และนานาชาติ
ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างเจตคติท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ภายในปี ๒๕๕๘ 
 ๒. กาํหนดแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยใหมี้มาตรฐานและคณุภาพ
ระดบัสากล เพือ่พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะประชาชนไทยใหเ้ปน็ประชาชนท่ีมีคณุภาพในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน และการศึกษาไทยพร้องรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ภายในปี ๒๕๕๘ 



  
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะเยาวชนประชาชนไทย ใหส้ามารถแขง่ขนัในระดบัสากล และพรอ้มเปน็เยาวชนผู้นาํในการขบัเคล่ือน
ความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 
   วัตถุประสงค์ 
 ๑. การศึกษาสามารถสร้างความรู้ ความตระหนัก เจตคติ และค่านิยมท่ีดีในการเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ให้แก่ประชาชน 
 ๒. การศกึษาสามารถสรา้งประชาชนไทยใหมี้ทักษะ ศกัยภาพและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบั
เศรษฐกิจ และตลาดแรงงานในอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
 ๓. การศกึษาสามารถพัฒนาศกัยภาพและสมรรถนะเยาวชนประชาชนไทยใหพ้รอ้มเป็นผู้นาํ
ในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน 
   ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมกรอบและแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพและสมรรถนะเยาวชนไทยและประชาชนไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และพรอ้มกา้วสู่การเปน็ประชาคม
อาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘ 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๑. ควรมีการวางแผนและกําหนดเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ต้องส่ือสารไปถึงประชาชน โดยเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  
      เช่น วิทยุ คล่ืน AM/FM วิทยุชุมชน 
 ๓. มีหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 ๔. กําหนดยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ 
   ๔.๑ นําเรื่องประชาคมอาเซียนเข้าไปอยู่ในรายการท่ีมีผู้ชมมาก เช่น เรื่องเล่าเช้านี้ 
   ๔.๒ ใช้ presenter ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในสังคม เช่น ดารา 
   ๔.๓ ส่ือของกรมประชาสัมพันธ์ท่ีผลิตแล้ว ควรเผยแพร่ให้ฟรีทีวีนําไปใช้เผยแพร่ต่อไป 
   ๔.๔ ประชุมส่ือมวลชนเพ่ือสอดแทรกเรื่องอาเซียนในรายการต่าง ๆ 
   ๔.๕ ขอให้ส่ือมวลชนเพ่ือสอดแทรกเรื่องอาเซียนในรายการหลังข่าว 
   ๔.๖ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ๘ สิงหาคม  
   ๔.๗ กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นองค์กรหลักและระดมหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ 
        เขา้มามีส่วนร่วม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   ๔.๘ ควรรวบรวมเนื้อหาสาระของอาเซียนด้านวัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์อาเซียน นิทานอาเซียน 
   ๔.๙ มีรายการประกวดท่ีน่าสนใจ เช่น ASEAN Got Talent 
  ๕. ควรมีเจ้าภาพหลักในระดับชาติท่ี
รับผิดชอบการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน 
 กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสําคัญในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากรนําการประชุมกลุ่มคือ 
นางสาวอุษณีย์  วัฒนพันธ์ รองผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 



 
 
 
 วิสัยทัศน์ 
 ๑. การศึกษาพัฒนาศักยภาพประชาชนไทย ให้มีประสิทธิภาพในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 

๒. การศึกษาชาติไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
๓. การศึกษาก้าวไกล นําชาติไทยสู่อาเซียน 

 พันธกิจ 
 ๑. สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการศึกษาท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการเผยแพร่ความรู้ สร้างเจตคติท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ภายในปี ๒๕๕๘ 

 ๒.  กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยท้ังในและนอกระบบให้มี
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยให้เป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพในการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาไทยพร้อมรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ภายในปี ๒๕๕๘ 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการและดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนเยาวชนไทย  ให้สามารถร่วมมือและแข่งขันในระดับสากล และพร้อมเป็นเยาวชนผู้นําในการ
ขับเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในอนาคต 
   วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างความรู้ เจตคติ และค่านิยมท่ีดีในการเป็นประชาคม
อาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ให้แก่ประชาชนไทย   
 ๒.  เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างประชาชนไทยให้มีทักษะและศักยภาพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
 ๓. เพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้พร้อมเป็นผู้นําในการพัฒนา
ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน 
 ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์  
 แผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมกรอบและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพ       เยาวชนไทยและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และระยะเวลา ๕ ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
 กลุ่มที่ ๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน และการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วิทยากรนําการประชุมกลุ่มคือ ดร.สุนีย์  จุไรสินธ์ุ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  กําหนดนโยบายให้ภาษาอังกฤษเป็นวาระแห่งชาติ รวมท้ังส่งเสริมให้มีกาเรียนรู้
ภาษาอังกฤษท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น  ในครอบครัว ส่ือ ภาพยนตร์   
 ๒.  ควรให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตามแนว
ตะเข็บชายแดน ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยเปิด  
 ๓. ควรมีการนําโครงการ/กิจกรรม/องค์ความรู้ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ ดําเนินการเรื่องอาเซียนอยู่
แล้ว มาบรรจุไว้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศไทย ในรูปแบบ stocktaking ด้วย 

  



  
 ๔. ควรมีการศึกษาหลักสูตรท่ีประสบความสําเร็จในประเทศอาเซียน เช่น สิงคโปร์      มา
วิเคราะห์และนํามาปรับใช้   
 ๕. ควรมีการต่อยอดกิจกรรมท่ีองค์การระหว่างประเทศดําเนินการอยู่ในด้าน เตรียมการ
เคล่ือนย้ายนักศึกษาข้ามพรมแดน เช่น ศูนย์ซีมีโอ RIHED ดําเนินการเรื่องโครงการ M-I-T และ AUN 
ดําเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)   
 ๖. ควรให้ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาเซียนบูรณาการอยู่ใน 
แผนปฏิบัติการด้วย เช่น ความร่วมมือในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
 ๗. ควรมีการนําเสนอโครงการ/
กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการสู่การปฏิบัติ มากกว่า
การนําเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ มี ลักษณะเป็น
นามธรรม และควรกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการ
ดําเนินงานตามแผนงานในแต่ละปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘  
 ๘. ค ว ร มี ก า ร จั ด เ รี ย ง ลํ า ดั บ
ความสําคัญของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานแบบ cluster ท่ีมีการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันท่ีดําเนินการเรื่องอาเซียน  
 ๙. ควรมีการจัดทําคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมท้ังการเชื่อมโยงความรู้ในทุก
ระดับหลักสูตรการศึกษา นับต้ังแต่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
เป็นแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนทุกระดับในประเทศไทย 
 ๑๐. แผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ยังขาดโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานด้านการศึกษาอยู่หลายหน่วยงาน ท่ีประชุมฯ ได้ขอให้หน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งโครงการฯ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วย 
 

-------------------------------------------------------------- 
กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค 

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 
 
                                


