
สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ  
เรื่อง ความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค :  

สูการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
3-4 กุมภาพันธ 2552  

โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร 

 

การรวมตัวกันของอาเซียนนับเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนความมุงมั่นของ   
กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ใหมีความแนนแฟนและเปนรูปธรรมมากขึ้น   
โดยใชกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาความกาวหนาของประเทศ
สมาชิกในมิติตางๆ ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก      

ตัดตอนจากปาฐกถาพิเศษของ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
และภาคีดานการศึกษา 
รวมผนึกพลังความคิด
ผลักดันไทยขับเคลื่อน
การศึกษาอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศจัดโครงการ

ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ “ความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค: สูการขับเคลื่อน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ระหวางวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ 2552  
ณ  โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความ
คิ ด เ ห็ นขอ งผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ นั กก า รศึ กษ าขอ ง ไทย เพื่ อ ห า แนวท า ง   
ความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการ
กาวสูประชาคมอาเซียน อันจะนําไปสูการจัดทํารางขอเสนอแนะความรวมมือดาน
การศึกษาไทยในกรอบอาเซียน 
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ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงระบบเศรษฐกิจโลกใน
ปจจุบันซึ่งมีผลตอการจัดระเบียบใหมของโลกในหลากหลายมิติที่ผลักดันใหเกิดการ
รวมตัวกันของกลุมประเทศตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงของประเทศทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มอํานาจและเพิ่มพลังตอรองใน
เวทีโลก  พรอมทั้งไดยกตัวอยางการรวมตัวกันของอาเซียนโดยใชกลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศในการพัฒนาความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติตางๆ 
ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศ   
การพัฒนาทาง เศรษฐกิ จ  อันจะทํ า ใหประชากรของประ เทศในอา เซี ยน   
มีขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลกมากขึ้น  

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงวิวัฒนาการของอาเซียนซึ่งกอตั้งขึ้นที่ประเทศไทย
เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 โดยสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งไดรวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพ่ือรวมสงเสริมความเขาใจ 
เสถียรภาพ ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน   
ปจจุบัน อาเซียน ไดกาวสูการดําเนินการปที่ 42 ตลอดเวลาที่ผานมีผลงานที่ประสบความสําเร็จ
เปนรูปธรรม เชน การแกไขปญหาในกัมพูชา การจัดตั้งเขตการคาเสรีทางเศรษฐกิจ เปนตน  

อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลใหเกิดการรวมตัวระหวางกลุมประเทศในภูมิภาค
ตางๆ รวมทั้งอาเซียน เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําของระดับการพัฒนาระหวางกลุมประเทศ 
อาเซียนเกา 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) และสมาชิกอาเซียน
ใหม (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศสมาชิกใหม   
ลดปญหาความยากจน ยกระดับความเปนอยูของประชากร พัฒนาระบบขาราชการ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร (พฤศจิกายน 2543) ที่ไดเสนอให
มี “ความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน” ขึ้น 
 

 ตอมา ในป  2546 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 
หรือ ขอตกลงบาหลี 2 (Bali Concord II) เพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยมีเปาหมายไปสูการ
รวมตัวของอาเซียนใหเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป 2563 แตตอมาได             
ตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 โดยจะเปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสาหลักซึ่ง
เกี่ยวของสัมพันธกันคือ 1)  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547  
ที่เวียงจันทน  สปป. ลาว ที่ประชุมไดรวมกันวางแนวทางใหอาเซียนกาวตอไปในลักษณะของ
การเปนครอบครัวเดียวกันอยางม่ันคง และมีพลวัตรดวยการกระชับความเปนปกแผน การบูรณาการ
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ทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคมมากขึ้นกวาอดีต การกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียน มีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการ คือ การเปนประชาคมเปด (Open) มีพลวัตร 
(Dynamic) และมีพลานุภาพ (Resilient) อยางครอบคลุมทุกมิติที่เปนการดําเนินการของ
อาเซียนตั้งแตแรกเริ่ม ประกอบดวย มิติเศรษฐกิจ มิติดานความมั่นคง และมิติสังคมวัฒนธรรม  

 ประเด็นสําคัญของรางแผนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  มี 6 ดาน ประกอบดวย 
การพัฒนามนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน การลดชองวางทางการพัฒนา 
ดังนั้น การจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค: 
สูการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  จึงเปนการจุดประกายความคิด
ในการขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียนเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
เพ่ือขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 23-25 กุมภาพันธ 
2552 ที่โรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรุงเทพฯ  อันจะนําไปสูการจัดทํารางขอริเร่ิมดานการศึกษา
ของอาเซียนสูการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการของไทยจะเปนประธานการประชุม ในปนี้ 

 

 

การบรรยายพเิศษ เรื่อง ASEAN Charter for ASEAN Peoples 
นายนพพร  อัจฉริยวนิช เจาหนาที่การทูต 9 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

นายนพพร อัจฉริยวนิช ไดกลาวถึง
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนและ
การใหความรู เกี่ยวกับอาเซียนตอ
ประชาชน สะทอนไดจากการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 44 ซึ่งจะจัดขึ้น
ที่ ป ร ะ เทศ ไทย  ภาย ใต คํ า ข วัญ 
ASEAN Charter for ASEAN 
Peoples อยางไรก็ตาม ประเทศ
สมาชิก  6 ประเทศเดิม  (บรูไนฯ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) ประชาชนยังมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองอาเซียน 
และเปาหมายของการรวมตัวของกลุมประเทศอาเซียนไมมากนัก เม่ือเทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียน กลุม CLMV อาเซียนจึงควรใหความสําคัญตอการใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหแก
ประชาชน ตามเปาหมายวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ที่กําหนดใหอาเซียนเปนองคกรสมานฉันทที่มี
ปฏิสัมพันธกับภายนอก มีเสถียรภาพ ความรุงเรือง ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยกําหนดเปาหมายสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2563 ซึ่ง
ประกอบดวย 3 หลัก ดานการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม  
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  แนวความคิดในการนําอาเซียนกาวสูประชาคมขางตน เกิดขึ้นจากประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเวียงจันทน สปป. ลาว ซึ่งผูนําประเทศไดรวมลงนามใน
แผนปฏิบัติการเวียงจันทนที่ไดกลาวถึงการดําเนินการตามวิสัยทัศนอาเซียน 2563 เพื่อใหเกิด
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ภายในป พ.ศ. 2563  

 นอกจากนี้ อาเซียนยังใหความสําคัญตอการเปนหุนสวนความรวมมือกับประเทศ                 
คูเจรจานอกภูมิภาค อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฯลฯ  ในอดีต 
การดําเนินการในกรอบความรวมมืออาเซียนยังคงเปนไปดวยความลาชา  อาเซียนจึงไดจัดทํา
กฎบัตรอาเซียนเพ่ือปฏิรูปกลไกภายในองคกร เพ่ือใหอาเซียนเปนองคกรที่กอประโยชนแก
ประเทศสมาชิกไดอยางแทจริง  

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดรับตําแหนงประธานอาเซียนตอจากประเทศสิงคโปร  ซึ่งมี
วาระการดํารงตําแหนง ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 –  31 ธันวาคม 2552 ยุทธศาสตรการ
ดํารงตําแหนงอาเซียนของไทย ประกอบดวย การตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน การเสริมสราง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสงเสริมดานสังคมวัฒนธรรม การสงเสริมคูเจรจา การสงเสริม
การอนุวัตรขัอผูกพันภายใตกฎบัตรอาเซียน การยกรางกลไกตางๆ  เชน  กลไกดานสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน การจัดตั้งคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน การทําใหอาเซียนมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง การมีสวนรวมของภาคประชาชน การเสริมสรางการพัฒนา ความ
ม่ันคง และตอบสนองผลประโยชนของประชาชน ฯลฯ  อาเซียนจึงไดกําหนดแนวคิดหลัก
เกี่ยวกับอาเซียน ภายใตคําขวัญ ASEAN Charter for ASEAN People ขึ้น พรอมทั้งไดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การสัมมนาเปดรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน การตีพิมพ
สิ่งพิมพเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียน การจัดทําสารคดีอาเซียน ประกอบดวยการสัมภาษณ
ผูนําอาเซียนของประเทศตางๆ เปนตน  

 
 

การอภิปรายกลุมในหัวขอ “ความรวมมือดานการศึกษา: สูการขับเคลื่อนประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน”    

 
ดร. ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ ไดกลาวนําการ
อภิปรายโดยกลาวถึงการดําเนินการของ
อาเซียนซ่ึงกาวยางเขาปที่ 42 ปจจุบัน ซึ่งใน
อดีตมีขั้นตอนและกรอบการดําเนินการที่
ซับซอน ทําใหอาเซียนไมสามารถดําเนินการ
ตางๆ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

ใ นก า ร ก า ว สู ป ร ะ ช า คมอ า เ ซี ย น 
การศึกษามีบทบาทที่สําคัญย่ิง โดยเฉพาะในเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เชนเรื่อง
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กลไกสิทธิมนุษยชนที่กําลังมีการขับเคลื่อน การศึกษากับบทบาทในการสรางความเขาใจของคน
ในอาเซียน เพ่ือสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทามกลางความแตกตางที่หลากหลาย การ
อภิปรายซึ่งประกอบดวย ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาในวันนี้ จะใชเปน
แนวทางในการจัดทําแนวทางความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียนตอไป 
  

 

ดร.จีระ หงสลดารมภ   ไดกลาวถึงการดําเนินการในกรอบอาเซียนที่จะตองนําไปสูการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความตอเน่ือง พรอมทั้งไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่ง
เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอาเซียน และใหความสําคัญตอ
การลงทุนดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

  การพัฒนาแนวทางการศึกษาของประเทศในกรอบ
อาเซียนควรเริ่มจากการวิเคราะหเพ่ือคนหาสิ่งที่เปนประเทศไทยมี
ศักยภาพในการดําเนินการ   เนนการสรางรูปแบบการเรียนรู 
(Learning methodology) ควรนําเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร มา
ชวยในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการเรียนการสอน
ควรเนนใหผูเรียนรูจักการคิดและวิเคราะหเปน  รูจักการคิดนอก
กรอบ ควรเลือกประเด็นพัฒนาการศึกษาในบริบทที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะทฤษฏี Get Things 
Done ซึ่งหมายถึงการเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพ่ือทําทุกอยางให

สําเร็จ มาใชกับการพัฒนาการศึกษา 
 
ดร .ฉันทวิทย  สุชาตานนท  กลาวถึง
อา เซี ยนในบริ บทด าน อุดมศึ กษา 
การศึกษาแมวาจะปรากฏอยูในเสา
สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน แต
นับวาเปนสวนสําคัญในทุกเรื่อง การ
พัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
ต ะวั นออก เ ฉี ย ง ใต  ควรคํ า นึ ง ถึ ง
ศักยภาพของประเทศสมาชิกที่ยังมี
ความเหลื่อมล้ํากัน  ความรวมมือใน
ระดับทวิภาคียังคงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนสูการเปนประชาคมอาเซียน  
  กฎบัตรอาเซียน ไดใหความสําคัญตอการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และการ
ตอบสนองเปาหมายการพัฒนาประเทศ  แนวโนมการศึกษาในปจจุบัน ใหความสําคัญตอ
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น  โดยเปนการเรียนรูนอกวิชาการที่ผูคนจะแสวงหา



 6 

ความรู และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการแขงขันดวยตนเอง กอใหเกิดการเคลื่อนไหวของภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมในลักษณะกาวขามพรมแดน การพัฒนาศักยภาพคนจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
เพ่ือรับมือการเคลื่อนยายประชากรในอาเซียน เชน การยกเวนวีซาสําหรับประชาชนในอาเซียน
เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยว การเตรียมพรอมสําหรับการเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน โดย
การศึกษาจะตองพัฒนาพรอมกับองคความรู เ พ่ือสรางบุคลากรใหทันกับโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทของการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจะตองมีความของเกี่ยวกับการสราง
ประชาคมอาเซียน  ควรมีการเรียนรูภาษาเพื่อนบาน รวมทั้งการทําความรวมมือระหวางกันใน
วิชาชีพทางการแพทย ทันตแพทย เปนตน นอกจากนี้ การจัดการเรียนในระดับอุดมศึกษาควร
เตรียมพรอมรับมือการเคลื่อนยายของประชากรในภูมิภาค ใหความสําคัญตอการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของประเทศตางๆ  ที่มีความเทาเทียมกัน ขณะนี้ เครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนกําลังทํากรอบคุณภาพการศึกษา  (quality framework) เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เคลื่อนยายที่เรียนและถายโอนหนวยกิตระหวางกันได หรือสามารถเทียบปริญญาที่ประเทศใน
อาเซียนมอบใหผูเรียนของแตละประเทศ โดยขณะนี้ มีประเทศที่ดําเนินการในเรื่องน้ีไดแก 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม  โดยประเทศมาเลเซียรับเปนเลขานุการ เพ่ือนําไปสูการ 
สรางกรอบคุณภาพในภูมิภาค นอกจากนี้  การศึกษาจะตองมีการพัฒนาเชิงระบบในภาพรวม
ของภูมิภาค โดยคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพของประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกัน  ควรมีการทํา
วิจัยรวมกัน เพ่ือสรางกลไกที่แข็งแกรงในการสรางความเขมแข็งในอาเซียน  
 
 ดร. เบญจลักษณ นํ้าฟา  กลาวถึงบทบาทของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรอบ
ความรวมมือกับอาเซียน  ซึ่งปจจุบัน มีการดําเนินโครงการ ASEAN Dialogue โดยใหครู
ระดับมัธยมศึกษาในอาเซียนมารวมทําหลักสูตรระหวางกัน เพื่อหาแนวทางในการ
เรียนรูรวมกัน เชน เรื่อง  ชุมชน ประวัติศาสตร รวมกัน และจะขยายไปสูการเรียนรูดาน
วัฒนธรรมตอไป โดยผานกระบวนการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 กิจกรรม ASEAN Dialogue ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันของกลุมประเทศอาเซียน  เชน 
การทํากิจกรรมในการสํารวจทรัพยากรน้ํารวมกัน นอกจากนี้  การเรียนรูภาษาเพื่อนบานเปนสิ่งที่
จําเปนในการสรางความเขาใจและอยูรวมกันในอาเซียน การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานให
ความสําคัญตอการเตรียมความพรอมของเด็กในภูมิภาค เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูตลอดชีวิต    
มีการปรับหลักสูตรโดยนําคุณลักษณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพและพรอมที่จะสามารถเปลี่ยนผาน
ใหประเทศเพื่อนบานรูจัก เชนเรื่องของการมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  เปนตน  
 

 ดร .  สิ ริ รั ก ษ  รั ช ชุ ศ านติ  ไ ด ก ล า ว ก า รดํ า เ นิ น ก า รด า นอ า ชี ว ศึ ก ษ า ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความรวมมือในระดับภูมิภาค และนานาชาติ โดยมีความ
รวมมือกับองคการยูเนสโก องคการซีมีโอ โดยไดกลาวถึงการพัฒนาดานอาชีวศึกษาปน
การพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพของประชาชน และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถลด
ปญหาความยากจน พัฒนาสิ่งแวดลอม  



 7 

 การพัฒนาอาชีวศึกษารวมถึงการบริการทางสังคม การวิจัย การประดิษฐคิดคน  และให
ความสําคัญตอการสรางกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ National qualification framework 
ที่จะนําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต  ปจจุบัน ไดมีความรวมมือกับประเทศตางๆ ในการดําเนินการ  
เชน การจัดนักเรียน นักศึกษาไปรวมฝกงานในดานประมงรวมกับศูนยการประมงตะวันออก
เฉียงใต  มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศพมา  รวมทั้งความรวมมือกับบริษัทเอกชน เปน
การสอนแบบทวิภาคี โดยผูเรียนจะไดรับวุฒิบัตรเม่ือสําเร็จหลักสูตรแลว นอกจากนี้ ยังมีความ
รวมมือในลักษณะการเปนโรงเรียนเครือขาย (partner school) โดยวิธีการจัดการศึกษาทางไกล 
การพัฒนาความรวมมือในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน กับประเทศ
กัมพูชาภายใตโครงการพระราชดําริ   มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน  รวมทั้ง
การพัฒนาอาชีพในสาขาการเกษตร นอกจากนี้ ในสปป ลาว มีความรวมมือกับโรงเรียนเทคนิค
แขวงเวียงจันทร โดยการจัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน มีการใหการฝกอบรมดานชาง
อุตสาหกรรม  การเกษตร การจัดหาคอมพิวเตอร  เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพ สรางสนามฟุตบอล          
ในเวียดนามมีโครงการความรวมมือในดานเกษตร เปนตน  
  แนวทางความรวมมือกับอาเซียนในอนาคต ควรมีการจัดทํากรอบมาตรฐาน
อาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค  ควรมีการเชื่อมโยงและแบงปนทรัพยากรการศึกษารวมกัน   

  
ควรมีการพฒันาศักยภาพคน รวมทั้งการพัฒนาครูสอนทุกสาขาอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยเฉพาะการสอนเรื่องภาษาตางประเทศ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ประเทศที่มศีักยภาพ เพือ่ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลการศกึษา  นํานวัตกรรมมาชวยในการเรยีน
การสอน ควรมีการผลิตครูอาเซียน 

 
นายสมหมาย ปาริจฉัตต กลาวถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษาที่จะตองพัฒนาคูกับมิติการเมืองเศรษกิจ  การ
จัดการศึกษาควรคํานึงถึงการสรางความเขมแข็งใน
อาเซียน สรางจิตสํานึกแหงความเปนอาเซียนรวมกัน ทํา
ใหเกิดวัฒนธรรมอาเซียน สรางความรูเขาใจในเรื่อง
อาเซียน  ควรมีการเสริมสรางเครือขายความรวมมือดาน
การศึการะหวางกัน การพัฒนาการศึกษาตองมีทิศทางที่
ชัดเจน มีจุดเนนที่จะทําใหการศึกษาเกิดความเขมแข็งใน
อาเซียน การจัดการศึกษาจะตองรวมมือกันจัดการศึกษา

เปนมาตรฐานอาเซียน ระดับโลก  มีการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อสามารถเผชิญ
แรงเสียดทานดานเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต   

ในการพัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดทําความรวมมือในการถายโอนหนวยกิตทางการศึกษา ควรมีการจัดทําฐานขอมูล
กลางดานการศึกษาเพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระหวางกัน   ควรมีความ
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รวมมือในการจัดตั้งสหกิจศึกษาซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับผูประกอบการ
ดานตางๆ  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนอยางยิ่ง  
  
 

ประเทศไทยควรนํารูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนดานการศึกษา 
(กรอ.)  ของประเทศไทย เสนอตออาเซียน    บทบาทของ กรอ.การศึกษา ตองไมมุงเนน

กระตุนความเจริญทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตตองเนนความเสมอภาคเปนหลักซึ่งจะทําให
เกิดคุณภาพการศึกษาในที่สุด  ควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวทาง

การแกไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยตออาเซียนดวย 
 

 
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรนํารูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนดาน
การศึกษา (กรอ.) มาใชในการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลไทยในปจจุบัน เปนรูปแบบ
ที่สามารถเสนอตออาเซียน  ทั้งน้ี บทบาทของ กรอ.การศึกษา ตองไมมุงเนนกระตุนความเจริญ
ทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตตองเนนความเสมอภาคเปนหลักซึ่งจะทําใหเกิดคุณภาพการศึกษาใน
ที่สุด   นอกจากนี้ ยังกลาวถึงควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวทางการ
แกไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยตออาเซียนดวย 
 การเสริมสรางความเขาใจระหวางกันในอาเซียน ควรคํานึงถึงการพัฒนาการเรียนรู
ภาษา และวัฒนธรรมระหวางกัน นอกจากนี้ ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการจัด
การศึกษาในลักษณะบูรณาการ ควรมีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีเอกภาพ  และสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงตามขอตกลงของอาเซียน การประสานความรวมมือและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเปนสิ่งสําคัญย่ิง   
 

 
การบรรยายพิเศษเรื่อง กาวสูประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน : โอกาสและความ 
ทาทาย โดย รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล    

 
รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล  กลาวถึงความรวมมือในประชาคมอาเซียนตอง

คํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธกับประเทศเครือขายนอกภูมิภาคดวย   โดยเนนความรวมมือใน
ลักษณะ ASEAN Integration and Interregional Cooperation  ควรคํานึงวาอาเซียนมีการ
ดําเนินงานไปสูการเปนอาเซียนไดอยางไร ในกรอบดานการศึกษาของอาเซียน  ตองรูศักยภาพ
ของแตละประเทศ ตองรูเขารูเรา นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในอาเซียนแลว  ตองรู
การเปลี่ยนแปลงในอาเซียน  รูศักยภาพที่เปนจุดแข็งของแตละประเทศ เชนประเทศสิงคโปรมี
ความกาวหนาในดานการศึกษา เปนตน   นอกจากนี้ ตองรูนโยบายดานการศึกษาของแตละ
ประเทศ เชน  ประเทศเวียดนามใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนลําดับแรก 
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และ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเปนลําดับรอง   เวียดนามมีแผนที่จะสรางผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจํานวน 3,000 คน ภายใน 5 ป เปนตน   

นอกจากนี้  ควรใหความสําคัญตอประเทศคูเจรจานอกภูมิภาค เชน จีน เกาหลี ญึ่ปุน  
ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน + 3  ซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพกําลังคน เชน 
การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาในประเทศอาเซียน โดยจีน ญี่ปุน และเกาหลี  นอกจากนี้ ยังมี
ความรวมมือจากประเทศนอกภูมิภาค อาทิ  ออสเตรเลีย สหรัฐ หรือสหภาพยุโรป เชน การ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  จึงเปนโอกาสที่ประเทศใน
อาเซียนจะตองเรียนรู และเตรียมความพรอมในการเกิดเปนประชาคมอาเซียนในอีก 6 ป
ขางหนา จึงควรมีความรูเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของอาเซียน ตองเรียนรูภาษาเพื่อนบาน  ตอง 
การกาวสูประชาคมอาเซียน ตองมีการคิดนอกกรอบ  ตองมีการเตรียมความพรอมของ
ประชาชนในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2015  ตองเรียนรูวัฒนธรรมจของ
ประเทศในอาเซียน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางกัน  

นอกจากนี้ ภายใตกรอบของอาเซียน ควรศึกษาความรวมมือกับประเทศคูเจรจานอก
ภูมิภาค ควรมีการเตรียมพรอมการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนภายใตกฏบัตรอาเซียน กอใหเกิด
การคาเสรี  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางอิสระ ตองเตรียมความพรอมของเยาวชนในการ
กาวสูประชาคมอาเซียน ควรมีการเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในอาเซียน ควรมี
การเตรียมการศึกษาเรื่องของอาเซียนในบริบทตางๆ เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคล อันเปนผล
จากการออกกฏบัตรอาเซียนเชน ดานกฏหมาย เศรษฐศาสตร   ครูควรมีการเตรียมการสอน ให
เยาวชนไทยไดคิดและตระหนักวาการเกิดประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอเขาอยางไรใน
อนาคต  ควรใหความสําคัญการจัดการศึกษาเรื่องประชาธิปไตย เร่ืองของสิทธิมนุษยชน   
เปนตน นอกจากนี้ ควรใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน ควรจัดทําวาระแหงชาติในการใหความรู
เกี่ยวกับอาเซียน และเตรียมความพรอมของเยาวชนในการกาวสูประชาคมอาเซียน 
  
สรุปผลการประชุมกลุมยอย 
ในชวงบายของวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการประชุมกลุมยอย ใน 4 หัวขอ ประกอบดวย 
1) ASEAN Education for future Challenges 2) ASEAN Partnership and Networking 
3) Education for ASEANNESS 4) ASEAN Young Leader for Empowerment สรุปผล
การประชุมไดดังนี้ 
   
 
 
ASEAN Partnership and Networking  
 
รองศาสตร ดร.พินิติ  รตะนานุกูล   ไดเสนอผลการประชุมกลุมยอย เร่ือง ASEAN Partnership 
and Networking ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดหุนสวนความรวมมือ และกิจกรรมอันนําไปสูการ
สรางเครือขายความรวมมือ ดังนี้  
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การประกาศวาระแหงชาติภายใตภายใตกฏบัตรอาเซียนใหม เชน การสงเสริมการเรียน
ภาษา อังกฤษ  เพ่ือใหเด็กไทยมีทักษะทางภาษามากกวา 1 ภาษา ซึ่งอาจเปนการเรียนรูภาษา
เพ่ือนบานเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป 2015  การดําเนินการดังกลาวควรไดรับ
การ กําหนดนโยบายที่ชัดเจน  ควรมีการจัดทําเครือขายความรวมมือภายใตกรอบอาเซียน โดย
อาจดําเนินการในลักษณะออกคาใชจายในการดําเนินการรวมกัน  เชน โครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหวางกัน   การเรียนรูประเพณี วัฒนธรรมสังคมในอาเซียน ตองรูเขารูเรา  การเรียน
การสอนตองเชื่อมโยงใหเห็นบริบทภายใตสังคมประเพณีที่แตกตางกัน ตองเตรียมความพรอม
ใหประชาชนเพื่อสามารถที่จะปรับตัวเองได การศึกษาเรื่องเก่ียวกับอาเซียน ตองทําการศึกษา
ในภาพรวม  ควรมีการสรางผูนําเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
  นอกจากนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต และครู อาจารยในสถานศึกษาเพื่อไป
สัมผัสขอเท็จจริง  ควรศึกษาความเปนอยูเชิงวัฒนธรรมระหวางกัน  ควรสงเสริมการเทียบโอน
หนวยกิต และการถายโอนนักเรียน นักศึกษาในอาเซียน  การทําวิจัยรวมกัน  ควรมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน เชน  การสอนภาษา   รวมทั้งการเตรียมการสรางเยาวชนใหเปนผูนําอาเซียน
ในอนาคต    
   
 
 
ASEAN Education for future Challenges 
 
นายสุรินทร นวลรอด  ไดสรุปการอภิปรายกลุมยอยเกี่ยวกับจัดการศึกษาเพื่อเผชิญสิ่งทาทาย
ในอาเซียน โดยเนนเรื่องการจัดคุณภาพการศึกษาในอาเซียนเปนประเด็นสําคัญที่สุด ทั้งนี้  
สิ่งทาทายดานการศึกษาที่ตองเผชิญในอนาคต ไดแก 
1. ปญหาทางเศรษฐกิจซ่ึงมีความไมแนนอน   
2. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
3. ปญหาสภาพสิ่งแวดลอม   
4. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
5. พันธกิจระหวางประเทศ   
 

การจัดการศึกษาในอาเซียนจะตองใหความรูแกเยาวชนเพื่อการเรียนรูเทาทัน ควรมกีาร
พัฒนาคน การพัฒนาครูในภูมิภาค การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ควรศึกษา
เร่ืองความเหมือนและความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกัน  ควรมีการเตรียมความรูดาน
ภาษาอังกฤษของประชาชน เนื่องจากอาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก นอกจากนี้ ควร
สงเสริมการใชภาษาเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางกันดวย 

การสรางครอูาเซียนที่มจีรรยาบรรณารวมกัน                               
เพี่อใหครูมีการประพฤตปิฏิบัติที่ด ี
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   นอกจากนี้ ตองมีการพัฒนาครูในดานตางๆ ประกอบดวย  การพัฒนาเทคนิคการสอน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเรียน การสอน  การใหความสําคัญตอการมี
จรรยาบรรณรวมกันของครูในอาเซียน เพ่ีอใหครูมีการประพฤติปฏิบัติที่ดี ควรมีการพัฒนา 
กรอบมาตรฐานในการพัฒนาครู ภายใต โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
สําหรับครู โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลการศึกษาของอาเซียน 

 การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ ประถม มัธยม อาชีวศึกษา เพ่ือ
ตองการใหเยาวชนทราบความเปนไปของกลุมอาเซียน  ควรมีการจัดทํากรอบมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ดวยการดําเนินโครงการ 
สรางและพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานการศึกษา
อาเซียน โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาการศึกษาอาเซียน และโครงการเสริมสราง
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน   

 การพัฒนาหลักสูตรสามารถที่จะถายโอนระหวางกันได  มีระบบมาเทียบโอนการศึกษา
เพ่ือใหสามารถเรียนตอไดไมตองเร่ิมตนใหม  การจัดการเรียนการสอน จะเนนการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม เพ่ือสรางทักษะ สงเสริมวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  ในดานการ
ทองเที่ยว ควรมีการยกเวนการทําวีซา   ควรมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษารวมกัน                          
เชน โครงการศึกษาและจัดทําหลักสูตรประวัติศาสตร วัฒนธรรมของอาเซียน โครงการ
บานฉัน บานเธอ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกัน   ควรใหความสําคัญตอการ
ใหการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส เด็กกําพรา ผูอพยพยายถิ่น   
 การจัดเทคนิคการเรียนการสอน ตองมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยเฉพาะ
จังหวัดที่อยูเขตแดนของประเทศเพื่อนบาน ควรจัดการศึกษาควบคูไปกับการแกไขปญหา
ชายแดนภาคใต  สงเสริมการพัฒนาผู เรียนใหมีความรูตลอดชีวิต เพราะวาโลกมีการ
เปลี่ยนแปลง  เชน โครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและอาชีพของนักเรียน นักศึกษาใน
อาเซียน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน  

  
Education for ASEANNESS 
 
 ดร.เบญจลักษณ น้ําฟา  ไดกลาวถึงการสรางความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเปน
อาเซียน เพ่ือใหเกิดการผนึกความรวมมือระหวางประเทศที่จะทําใหมีความมั่นคงในกลุม
ประเทศอาเซียน เพ่ือใชจุดแข็งของประเทศตางๆ โดยเฉพาะความรวมมือดานการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของการเกิดประชาคมอาเซียน  
การดําเนินความรวมมือเพ่ือสรางความเปนอาเซียน ประกอบดวย 
 1 เพ่ิมการศึกษาสูประชาคมทุกระดับ  เพ่ือใหเกิดการรวมตัวของอาเซียน 
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 2. การสรางความรวมมือระดับนโยบาย ในการยกระดับการศึกษาใหเทียบเคียงกับชาติ
ตะวันตก  โดยการใชจุดแข็งของประเทศสมาชิกในอาเซียนมาชวยยกระดับการพัฒนาเพื่อให
สามารถกาวทันและทําใหประชาชนอาเซียนเขมแข็ง  โดยคํานึงสิ่งที่เปนจุดแข็งของภูมิภาค
เอเซีย เชน เร่ืองของวัฒนธรรม ภูมิปญญา ภาษา ควรมีการกําหนดความรวมมือระหวาง
ประเทศในมิติตางๆ เปนประเด็นหลักที่ควรจะลงมือทําอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนสู
การเรียนรู  ตัวอยางกิจกรรม 
1.  การจัดทําหลักสูตรอาเซียน มีหนวยการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู เกี่ยวกับความเปน
อาเซียน  โดยมีการเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณของประเทศตางๆ  มีการใชทรัพยากรรวมกัน 
เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง  ควรใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองของอาเซียนในวิชาพื้นฐานเชน ในวิชา
สังคมศึกษา ประเทศเพื่อนบาน ความเปนอาเซียน เพ่ือสรางความรัก มีจิตสึกในการเปน
อาเซียนรวมกัน ควรมีการเรียนรูภาษาตางประเทศของเพื่อนบาน  ควรมีการเรียนรู                        
เรื่องประชาธิปไตย การปองกันอาชญากรรม ระหวางกัน  
2. การทําหลักสูตร เนนกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ไมเฉพาะเพียงในดานเนื้อหา ควรมี
การจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมในแตละวัน ควรมีการสงเสริมโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนอาเซียน เชนการจัดโครงการบานฉัน บานเธอ  การจัดตั้งชมรม ASEANNESS  ควรมี
การเตรียมคร พัฒนาครู  เพ่ือใหความรูแกเด็กจบในดานตางๆ เชน การสอนภาษาอังกฤษเปน
การศึกษาภาคบังคับ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ASEAN Young Leader for Empowerment 
ดร. ปานเทพ ลาภเกษร จากสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาไดสรุปการประชุมกลุมยอยเรื่อง 
ASEAN Young Leader for Empowerment โดยกลาวถึงการเตรียมความพรอมของเยาวชนตอ
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  การสรางจิตสํานึกของการอยูรวมกันโดยสันติ  มีความเขาใจใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ พรอมรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เยาวชนอาเซียนตองกาวไปพรอมกันบนความแตกตางและสราง
เอกลักษณรวมกัน  เยาวชนในอนาคตตองมีความรู สรางความเขาใจความละเอียดออนของ
อาเซียน  มีความรับผิดชอบ  
 สําหรับ ประเทศไทย ควรเสนอประเด็นดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเยาวชน ใน
ฐานะผูมีสิทธิทางสังคม และเปนกลุมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมในอนาคต  
เปนกลุมบุคคลที่พรอมจะกําหนดทิศทางอนาคตอาเซียน  ดังน้ัน ควรใหการสงเสริมสิทธิเด็ก
ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ผูใหญควรใหการรับฟงความตองการของเยาวชน  กระบวนการเสียง
ของเด็กจะตองไดรับการรับฟงจากผูบริหารประเทศ  เสียงของเยาวชนควรจะไดรับฟงผาน
โครงสรางที่ไดรับการรองรับอยางเปนทางการ   

 ควรมีการตอยอดการดําเนินการในการพัฒนาเยาวชนของหนวยงาน องคกรตางๆ ซึ่ง
ไดทํามาแลว ตองทําใหกระบวนการพัฒนาเยาวชนมีความเขมแข็ง และสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
แสวงหาทรัพยากรในการดําเนินการ ควรมีการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
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  การดําเนินกิจกรรมอาเซียน ควรเริ่มจากการดําเนินการเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ชีวิต
ความเปนอยู โดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวกอน ควรมีการจัดกระบวนการฝกอบรมเยาวชน โดย
แทรกความรูเรื่องภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน  นอกจากนี้ การเสริมสรางศักยภาพเยาวชน 
ควรพิจารณาวาจะเนนการดําเนินการในเรื่องใดบาง  ควรมีการจัดตั้งศูนยกลางประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ  ควรผนึกกําลังการชูธงพัฒนาเยาวขนรูนใหม  โดยควรมีการพัฒนาผูนํา
อาเซียนใหเปนไปทิศทางเดียวกัย เชน ควรเริ่มจากการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน 
ควรมีการรวมแบงปนทรัพยากรในอาเซียนในการพัฒนาเยาวชน ในลักษณะการออกคาใชจาย
รวมกัน  ทั้งน้ี เปาหมายการพัฒนาผูนําในอนาคต จะตองสรางเยาวชนใหเปนผูนําที่สามารถ
เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถขับเคลื่อนความเปนผูนําในระดับชาติได  
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