
  
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกรมอาเซียน กระทรวง

การตางประเทศ และสํานักเลขาธิการอาเซียนจัดการ
ปร ะชุ ม วิ ช าก า ร ร ะดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง                      
ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียน ระหวางวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ 2552 ณ  
โรงแรมอมารี วอเตอรเกต และสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศไทยมีบทบาทนําในการ
กําหนดแนวทางความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียน และ
เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินการความรวมมือดาน
การศึกษาในภูมิภาคอันจะนําไปสูการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียน เสนอตอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ระหวาง
วันที่ 5-6 เมษายน 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต และการประชุม                    

สุดยอดอาเซียน  คร้ังที่  15  ซ่ึ ง
ประเทศไทยจะเปนเจาภาพใน
เดือนตุลาคม 2552  ผูเขารวมการ
ประชุมประกอบดวย  ผูบริหาร
นโยบายดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน 

การอุดมศึกษา  การศึกษานอก
โรงเรียน เครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาของ
ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และบุคลากรดานการศึกษา 
ในกรอบอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวม 150 คน 

 
The integration of the ten member countries into one cohesive ASEAN 

Community is essential, if we are to succeed in narrowing the development 
gaps, both within and between member countries. 

From Opening Remarks by Miss Narisara Chavaltanpipat, 
Deputy Minister of Education Thailand, 

 

นั ก ก า ร ศึ กษ า ไ ท ย  แล ะ
อ า เ ซี ย น  ร ว ม ผนึ ก พ ลั ง
ความคิดจัดทําขอเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อ เสนอตอที่
ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ม น ต รี ศึ ก ษ า
อาเซียนคร้ังที่ 4 ที่ภูเก็ต 
และการประ ชุมสุ ดยอด
อาเซียนคร้ังที่ 15 

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสราง           
ความรวมมือดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน 
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As ASEAN brings us together, we can 

help each other by sharing the lessons 

we have learned, our experiences, be 

they successes or failures, on how to 

cope with these problems and meet the 

challenges.  Such cooperation will help 

us build the sharing and caring ASEAN 

communities which we all desire.  That 

is why regional education seminars like 

this are so important for ASEAN. 

  พิธีเปดการประชุม 
พิธีเปดการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2552 โดยนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ     
ของไทย ไดกลาวตอนรับผูเขาประชุม พรอมทั้ง
กลาวถึงความสําคัญตอการสรางประชาคม
อาเซียนเพื่อรวมกันแกไขปญหาและเผชิญ 
สภาวการณทาทายของภูมิภาคในปจจุบัน    
นอกจากนี้  ยั ง ให ความสํ าคัญต อการ จัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพในอาเซียน  รวมทั้ง
บทบาทสําคัญของเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค 
ตลอดจนการสรางความเตรียมพรอมในการ
พัฒนาทักษะฝ มือแรงงาน  อันเนื่องจาก
กระแสโลกาภิวัตนและการเปดเสรีการคาและ
บริการในปจจุบัน นอกจากน้ี ไดกลาวถึง
บทบาทของสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
หรือ International Institute for Trade and 

Development (ITD) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต
ขอตกลงรวมกันกับการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (อังคถัด) ที่มี

รูปแบบการดําเนินการอยางเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อรองรับการเปดเสรีดานการคาและ
การบริการ ในขณะที่ยังคํานึงถึงการปกปองมรดกและวัฒนธรรมของภูมิภาค  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการยังไดกลาวถึงการกาวสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงความสําเร็จจําเปนตองขึ้นกับ
ความรุงเรืองทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษาและศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศในอาเซียน  และการสรางทัศนคติที่ดีในหมูเยาวชนอาเซียน ดวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เพ่ือใหเยาวชนเหลาน้ีเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเปน
ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 
 
 
 
 



 3

 
Dr. Surin quoted what H.E Dr. Susilo 
Bambang Yudhoyono  Yudhoyono, the 
President of Indonesia, rightly pointed out 
during the Ceremony to Launch the Entry 
into Force of the ASEAN Charter in 
December 2008, “No Charter implements 
itself. It is up to all of us to fully utilize the 
Charter, to let it guide our integration and 
community building and in general to make 
it part of our lives.” To this end, the 
education sector has a large part to play. He 
wished the participants for fruitful 
discussions.

“We-feeling: Strengthening ASEAN Identity 
Through Education” 

  
การบรรยายเร่ือง “We-feeling: Strengthening ASEAN Identity Through Education”   
โดย ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน    
 

เ ล ข า ธิ ก า ร อ า เ ซี ย น  ไ ด ก ล า ว ถึ ง
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงมี ผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551  
ซ่ึ ง มีหลักการสํ าคัญเ พ่ือใหอา เ ซียน
รวมตัวเปนประชาคมภายในป 2558 
ประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลัก
ดานประชาคมเศรษฐกิจ เสาหลักดาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และ
เ ส าหลั ก ด า นป ร ะช าคมสั ง คมแล ะ

วัฒนธรรม โดยในเสาหลักดานประชาคมเศรษฐกิจไดกําหนดเปาหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางมีคุณภาพ อันจะ
ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน รวมทั้งการยกเลิกภาษีศุลกากรที่เปน
อุปสรรคตอการคาและบริการในอาเซียน ดังนั้น ประเทศในอาเซียนจึงตองเตรียมความพรอมของ

เยาวชนในภู มิภาค เ พ่ื อ ให มี
ศั ก ยภาพ ในกา รแข ง ขั น กั บ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน  
     เ ลขาธิ ก า รอา เซี ยน  ได
กลาวถึงการดําเนินการภายใต
เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม 
ซ่ึงใหความสําคัญตอการสงเสริม
ความร วมมือด านวัฒนธรรม  
ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย ใ น ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
พรอมทั้งกลาวถึงความสําคัญ
ของ เสาหลั กด านสั งคมและ
วัฒนธรรมซึ่งมีความจําเปนตอ

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน  และเปน
สิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ ดังนั้น ประชาชนในอาเซียนจึง
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ตองมีความรูสึกที่เปนหนึ่งเดียวกัน และมีอัตลักษณรวมกัน  การศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการ
สรางอนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะตองมีบทบาทสําคัญในการสราง
อนาคตท่ีดีของเยาวชนอาเซียน  

 

 
 

 เลขาธิการอาเซียนไดกลาวแสดงความชื่นชมตอการดําเนินงานดานการศึกษาขององคการ
ซีมีโอ อาเซียน และเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน พรอมทั้งกลาวถึงความสําคัญตอการเรียนรูใน
การสรางความแข็งแกรงและประสบการณระหวางอาเซียน ความสําคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ใหเปนภาษาทางการของอาเซียน การสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางความ
ตระหนักดานสิ่งแวดลอมระหวางเยาวชนเพ่ือใหเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือเติบโต
ขึ้นเปนประชากรที่มีความเอ้ืออาทรและรวมแบงปนในภูมิภาค นอกจากน้ี ไดกลาวถึงถอยแถลงของ
ประธานาธิปดี Dr. Susilo Bambang Yudhoyono แหงอินโดนีเซีย ที่ไดกลาวในเดือนธันวาคม 
2551 วา “ No Charter implements itself. It is up to all of us to fully utilize the 
Charter, to let it guide our integration and community building and in 
general to make it part of our lives.”   
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การอภิปรายกลุมเร่ือง บทบาทการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียน 

“The Role of Education in Building an ASEAN Community” 
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

Dr Ediberto C. de Jesus  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส 
Dr.Anish Kumar Roy, ผูอํานวยการดานทรัพยากรมนุษย 

สํานักเลขาธิการอาเซียน 

รศ.ดร จุลชีพ ชินวรรโณ 
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการอภิปราย 

 
 

Dr. Anish Kumar Roy  ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของการศึกษาซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและความ
ม่ันคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเ ซียน  พรอมทั้ ง ได กล าวถึ งการสร า ง                        
อัตลักษณของอาเซียน ดวยการสงเสริมผูนํา
เยาวชนใหมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
วัฒนธรรม และสรางคานิยมรวมกันของความ

เปนอาเซียน โดยการสรางอัตลักษณอาเซียน ควรใหความสําคัญตอประวัติศาสตรรวมกันของ
ภูมิภาค คํานึงถึงความรุงเรืองและและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาค นอกจากน้ี ได
กลาวถึงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการศึกษาที่ผานมาของอาเซียน เชน การดําเนินงาน
ของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) 
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  ตลอดจนโครงการและกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมของอาเซียน  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ดร ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการ                       

จัดการศึกษาในภูมิภาค  พรอมทั้งกลาวถึงการดําเนินการของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
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ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายใตกรอบปฏิบัติการดาการ นอกจากน้ี  
การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาจะตองคํานึงถึงเปาหมายดานการศึกษาในกรอบตางๆ เชน 
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพ่ือการปลูกฝง
คุณธรรรม การศึกษาเพ่ือสันติภาพ สิทธิมนุษยชนศึกษา และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางกัน  โดยสงเสริมการดําเนินการในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม
อาเซียน โครงการสารคดีอาเซียน และการดําเนินความรวมมือระหวางองคการซีมีโอและยูเนสโกใน
การแกไขปญหาขามภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน การจัดทํามาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ของสถาบันการศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของหลักสูตรตางๆ ในอาเซียน  โดยการศึกษา
จะตองสรางแรงจูงใจในการสรางประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง  

 May I recall our Ministers of Education’s words in 3rd ASED Meeting 

when they pointed out that the education sector cannot be viewed solely                              

under the socio-cultural pillar of the ASEAN Community as education permeates all 

three pillars of the ASEAN Community in enhancing the competitiveness of individual 

Member Countries as well as ASEAN as a region. Without promoting education 

cooperation at all levels in ASEAN, our shared goal to move ASEAN towards caring                

and sharing Community hardly seems possible. 
Address by Dr. Chinnapat Bhumirat,  Permanent Secretary,  Ministry of Education, Thailand 

 

Dr. Ediberto de Jesus อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการสรางความรูสึกรวมเปน
หน่ึงเดียวกันในอาเซียน ซ่ึงเปนความทาทายใน
ปจ จุบัน  เ น่ืองจากสภาวการณตึ ง เค รียด
ภายในประเทศอาจเปนอุปสรรคตอการสราง
ความสัมพันธรวมกันในภูมิภาค อาเซียนจึง 
ตองเผชิญสภาพความเปนจริงเก่ียวกับความ

กดดันจากความสัมพันธระหวางประเทศ ภาวะตลาดโลก และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน นอกจากน้ี ยังไดกลาวถึงแรงกดดันในการสงเสริมการสรางความเปน
เอกลักษณของชาติ ซ่ึงมีความแตกตางเก่ียวกับกระบวนการในการจัดการศึกษาในภูมิภาค เชน  
การสนับสนุนการเทียบโอนหนวยกิต การเคลื่อนยายนักเรียนและการสรางมาตรฐานการศึกษา   
เปนตน นอกจากนี้ ไดกลาวถึงความจําเปนในการสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ            
การจัดตั้งสภาอธิการบดีระดับชาติ การดําเนินการวิจัยรวมกันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีในสาขา
ประวัติศาสตรอาเซียน เชน โครงการเขียนตําราประวัติศาสตรอาเซียน การฝกอบรมครูดาน
ประวัติศาสตรในภูมิภาคเปนตน  
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การเสนอรายงานประเทศ ภายใต หัวขอเรื่อง  
ASEAN Education for Future Challenges   

 
 Mr. Ang Pow Chew รองผูอํานวยการดานภาษาและวรรณกรรม กระทรวงศึกษาธิการของ

สิงคโปร ไดเสนอรายงานเรื่อง “Recent Developments in Singapore’s Education System: 

Gearing Up for the Future” โดยกลาวถึงการสรางระบบการศึกษาของสิงคโปรในอนาคต  และ
การจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาของชาติในป 2558  โดยจัดทํายุทธศาสตรดานการเรียน การสอน  
ที่มุงเนนปจจัยพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับอนาคต ไดแกการจัดทําหลักสูตรทั้งระบบ การจัดการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ทาทายและสามารถสราง
ความสนุกสนานใหแกผูเรียน นอกจากน้ี ไดกลาวถึงแผนแมบทดาน ICT เพ่ือชวยในการเรียน               
การสอนของนักเรียน  การสรางเสริมประสบการณการเรียนรูของผูเรียน และสรางโอกาสการเรียนรู
ใหนักเรียนสามารถเรียนรูนอกชั้นเรียน  รวมทั้งจัดใหมีการพัฒนาคุณสมบัติและทักษะครู เพ่ือใหครู
เปนเปนครูที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูที่หลากหลายของ
นักเรียน   

Ms. Vuong Thanh Huoang  ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศ สถาบันวิทยาศาสตรการศึกษาของ
เวียดนาม ไดกลาวถึง โครงการ  “National Target Programs of Viet Nam: Education for 

Future Challenges” โดยไดกลาวถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของเวียดนามและการประสบ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของประเทศ นอกจากน้ี ไดกลาวถึงเปาหมายของประเทศในการจัด
การศึกษาในป 2563  

การเสนอรายงานประเทศ เร่ือง  
ASEAN PARTNERSHIP AND NETWORKING 

 
Prof. Soekartawi เจาหนาที่อาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ
แหงชาติอินโดนีเซีย ไดกลาวถึงการเสริมสรางความแข็งแกรง
ความรวมมือและการสรางเครือขายในอาเซียน โดยไดสรุป

การดําเนินการ 6 ประการ ภายใตขอตกลงจากการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนซึ่งดําเนินการโดยอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และเสมอภาคจําเปนตองอาศัยการสรางเครือขายความ
เปนหุนสวนและความรวมมือระหวางกัน นอกจากนี้ ยัง
สามารถชวยพัฒนารูปแบบการปกครองและการสราง
ภาพลักษณที่ดีและสามารถตรวจสอบไดในทุกระดับการดําเนินการของรัฐบาล 
Ms. Nouamkham Chanthabouly รองผูอํานวยการฝายอาเซียนและซีมีโอ กระทรวงศึกษาธิการ
แหง สปป ลาว ไดรายงานสรุปเก่ียวกับโครงการความรวมมือตางๆ ที่ดําเนินการรวมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี   ยังกลาวสรุปเก่ียวกับการดําเนินการและการสรางเครือขายการศึกษา
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รวมกับอาเซียน-ออสเตรเลีย อาเซียน-จีน  อาเซียน-ญ่ีปุน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-นิวซีแลนด 
และอาเซียน-สหภาพยุโรป   

 
 Ms. Razia binti Haji Mohd Shariff เจาหนาที่อาวุโส
ดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบูรไน ดารุสซาลาม ได
กลาวถึงภาพรวมระบบการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันกับอาเซียน พรอมทั้งไดกลาวถึงการ
สรางเครือขายความรวมมือรวมกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ใน
อาเซียน สถาบันการศึกษา และคณะทํางานรวมระหวางกัน 

 
การเสนอรายงานประเทศ    

EDUCATION FOR ASEANNESS 
 

 Dr. Ponciano A. Menguito   ผูอํานวยการกองโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส  
ไดกลาวถึงการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการศึกษาของ
ฟลิปปนส ระบบการศึกษาเอกชนและรัฐบาล รวมทั้ง
ยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา นอกจากน้ี ไดกลาวถึง
สิ่งทาทายตางๆ ของโลกที่ประเทศฟลิปปนสกําลังเผชิญ 
ตลอดจนระบบการศึกษาและการเรียนการสอนของประเทศ 

 Mrs. Chin Yahan ที่ปรึกษาการพัฒนาอุปกรณการ
สอน สํานักงานวิจัยของกัมพูชา ไดกลาวถึงการพัฒนาการศึกษาดานประวัติศาสตร และการปฏิรูป
หลักสูตรการเรียนตั้งแตป 1979 นอกจากนี้ ไดกลาวถึงภาพรวมการศึกษาของกัมพูชา การจัดการ
ศึกษาดานสิทธิมนุษยชาติ การศึกษาเพ่ือลดอาวุธ การศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทางเพศ การศึกษา

เพ่ือคานิยม การศึกษาเพ่ือสรางสันติภาพ และ
การศึกษาเพ่ือความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
การเสนอรายงานประเทศ 

ASEAN YOUNG LEADERS 
EMPOWERMENT 

 
 Mr. Wong Kam Piew  ผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยม Bukit Mewah ประเทศมาเลเซีย 

ไดกลาวถึงกิจกรรมและโครงการตางๆ ในมาเลเซีย เพ่ือการเสริมสรางศักยภาพของผูนําเยาวชน   
นอกจากนี้ ไดกลาวถึงการดําเนินโครงการความรวมมือกับอาเซียนในหลายโครงการ  
  ดร. ปานเทพ ลาภเกษร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพเยาวชน โดยไดกลาวถึงนโยบายประเทศในการ
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พัฒนาผูนําเยาวชน พรอมทั้งเสนอใหมีการเสริมสรางหนวยงานกลางซึ่งสามารถประสานการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน นอกจากน้ี เสนอใหมีการสอนเร่ือง
อาเซียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของอาเซียน นอกจากน้ี ไดเสนอใหมีการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาและการเทียงโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน
นักเรียนอาเซียนระหวางกันดวย 
 

การบรรยายเร่ือง Rethinking ASEAN: Towards building ASEAN Community 
 

 รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาในฐานเปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญในการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน โดยผานการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการดําเนินการวิจัยระหวางกัน โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการสรางความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และสรางอัตลักษณอาเซียน นอกจากนี้ ไดกลาวถึงบทบาทของเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนในการเสริมสรางความแข็งแกรงของเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยในอาเซียน ดวยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และคณาจารย การยอมรับและ
เทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน การทําวิจัยรวม และการสรางเครือขายสารนิเทศในภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
ผูเขาประชุมไดรวมกันจัดทําขอเสนอแนะดานการศึกษาเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ดังน้ี 
 

1. บทบาทการศึกษาตอเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง 
1. การสงเสริมความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของกฎบัตรอาเซียน โดยใหบรรจุ

ความรูเรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน และใหมีการเผยแพรความรูเร่ืองกฎบัตร
อาเซียนดวยการแปลเปนภาษาประจําชาติของประเทศตางๆ ในอาเซียนดวย 

2. ให ค ว ามสํ าคัญต อหลั กการประชาธิ ป ไตย  และการ เคารพต อหลั กการ                  
สิทธิมนุษยชน และคุณคาของสันติภาพ โดยใหบรรจุเน้ือหาดังกลาวไวในหลักสูตร
โรงเรียน 

3. สงเสริมใหครูมีความเขาใจอันดี และตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีที่แตกตาง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาตางๆ ในภูมิภาค  ดวยการ

การจัดทําขอเสนอแนะดานการศึกษาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

ครั้งที่ 4 จะจัดข้ึนระหวางวันที่ 5-6 ทีจ่ังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเปนประธาน 
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จัดการฝกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนครู รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูล online 
เก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

4. จัดการประชุมผูนําโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประเด็น
ตางๆ เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาค ดวยการเสริมสรางศักยภาพผูนําโรงเรียนและ
จัดทําเครือขายระหวางกัน  

5. จัดงานฉลองวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ในชวงเดือนสิงหาคม ดวยการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลงอาเซียน การจัดการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับ
ประวัติและวัฒนธรรมอาเซียน การแสดงตราสัญลักษณอาเซียน การจัดคายเยาวชน
อาเซียน การจัดเทศกาลอาเซียน และการจัดวันเด็กอาเซียน  

2 บทบาทการศึกษาในเสาหลกัดานเศรษฐกิจ  
5. พัฒนาการจัดทําแผนบูรณาการเพ่ือจัดทํากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน ดวยการ

จัดทํา ASEAN benchmarking และระบบการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหความสําคัญ
กับสถาบันการฝกอบรมดานอาชีวศึกษา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค 

6. สงเสริมใหมีการถายโอนนักเรียนดวยการจัดทําระบบแสดงขอมูลดานการศึกษาที่
กําลังเปดสอนในกลุมประเทศอาเซียน 

7. สนับสนุนการถายโอนแรงงานที่มีความชํานาญการในภูมิภาคอาเซียน ดวยการ
สงเสริมใหมีการรวมปฏิบัติงานหรือฝกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหนวยงาน 
ตางๆ  พรอมทั้งการจัดตั้งเครือขายสารสนเทศอาเซียนดานทรัพยากรมนุษย 

8. พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนนศักยภาพในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถ
สนองตอบความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

3. บทบาทการศึกษาในเสาหลักดานสังคมวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท ดวยการจัดโครงการชุมชน
อาเซียนสําหรับเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนศูนยการเรียนรู ในชนบทและ            
ชนพ้ืนเมืองในประเทศสมาชิก 

2. สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เ ก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
มหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนภาษาอาเซียนใหเปนวิชาเลือกในการเรียนภาษาตางประเทศในโรงเรียน 

4. สงเสริมโครงการระดับภูมิภาคโดยมุงสงเสริมการสรางความตระหนักเก่ียวกับอาเซียน
ในหมูเยาวชน เชน โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
มัธยมอาเซียน โครงการวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนอาเซียน โครงการประชุม 
สุดยอดผูนําเยาวชนอาเซียน โครงการการศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และ
การประกวดสุนทรพจนอาเซียน 
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5. จัดการประชุมดานการวิจัยทางการศึกษาในอาเซียนดวยการสงเสริมการทําวิจัย

รวมกันและการพัฒนาดานการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค เพ่ือใหเปนเวทีสําหรับ
นักวิจัยในอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นตางๆ ในภูมิภาค 

6. สงเสริมความเขาใจอันดี และการสรางความตระหนักเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
และประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในอาเซียน ดวยการบูรณาการความรูเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวไวในหลักสูตรของโรงเรียน และใหมีการมอบรางวัลโครงการโรงเรียนสีเขียวใน
อาเซียน 

7. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ
การศึกษาเพ่ือปวงชน 

8. จัดทําเน้ือหาความรูเก่ียวกับอาเซียนรวมกัน สําหรับใชในโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงอางอิง
สําหรับการฝกอบรมและการสอนของครู 

ที่ประชุมยังไดเสนอแนะใหประเทศสมาชิกรวมแบงปนทรัพยากรและจัดตั้งกองทุน 
เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเพื่อเปนหลักประกันเก่ียวกับงบประมาณ
ดําเนินการในการเริ่มตนโครงการตางๆ ขางตนดวย 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

กลุมความรวมมือตางประเทศระดบัภูมิภาค 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป 

www.bic.moe.go.th 
กุมภาพันธ 2552 

 
 

     


