
นางศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล

ที่ปรึกษาคณะทํางานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อดีตรองปลัดกระทรวงศกึษาธิการ

ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน





การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท  ี่
สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
เปาหมายหลัก ๓ ประการ คือ

• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย
• เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
• สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัด

 การศึกษา



กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มี ๔ ประการคือ
• พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

• พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

• พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม

• พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม



จุดเนนจุดเนน    66  เดือนเดือน    66  คุณภาพคุณภาพ
 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

1. การเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ 

2
 

การพัฒนาผูเรียน พลเมืองยุคใหม 

3  สถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม เนนคุณภาพของสถานศึกษา 

4 คุณภาพการศกึษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (โดยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบล)

5 คุณภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  จะตองขับเคลื่อนใหชัดเจนสูนโยบาย 
3N คือ Ned.Net (National Education network)/ เครือขาย NEIS (National Education 
Information System) เพื่อเปนแหลงขอมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาทั้งหมดซึ่งจะร

 
ู

ขอมลูครูอยางละเอียดที่เปนปจจุบัน และศูนย NLC (National Learning Center)

6 คุณภาพครู  การพัฒนาครูทั้งระบบใหเปนรูปธรรม  ครูที่เอาใจใสศิษย มีความประพฤต
 

ิ
เปนที่ยอมรับของสังคม พัฒนาตนเอง  มีจิตวิญญาณความเปนครู 



จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  กาวแรกของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกาวแรกของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง    ของสํานักของสํานัก

 
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการ
 เรียนรู การวัดและประเมินผล  นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน 

กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ จําแนกรายชั้น ดังนี้

ป.1 – ป.3 นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการอานออก เขียนได คิดเลขเปน 
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอยางสรางสรรค มีคุณลักษณะ  ใฝดี

ป.4 – ป.6 นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการอานคลอง เขียนคลอง ทักษะการ
คิดขั้นพืน้ฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอยางสรางสรรค  มีคุณลักษณะ  ใฝการเรียนรู



จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  กาวแรกของการปฏิรปูการศึกษา
 ในทศวรรษที่สอง ของสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ตอ)

ม.1 – ม.3 นกัเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดขั้นสูง ทักษะ

ชีวิต การแกปญหาการใชเทคโนโลยี รกัการเรียนรู แสวงหาความรูดวย

ตนเอง การสือ่สารอยางสรางสรรค มีคณุลักษณะ อยูอยางพอเพียง

ม.4 – ม.6 นกัเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดขั้นสูง ทักษะ

ชีวิต การแกปญหาการใชเทคโนโลยี รกัการเรียนรู แสวงหาความรูดวย

ตนเอง ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอยางสรางสรรค  

มีคุณลักษณะ มีความมุงมัน่



เปาหมายสถานศึกษายคุใหมทีส่อดคลองกับการปฏิรูปเปาหมายสถานศึกษายคุใหมทีส่อดคลองกับการปฏิรูป  
การศกึษาทศวรรษที่สองการศกึษาทศวรรษที่สอง 
1. ชื่อเสียงดี มีเปาหมายชัดเจน

2. สะอาด รมรื่น สวยงาม

3. อบอุน สีสันสดใส ปลอดภัย

4. มีสวนรวม จากชุมชนและผูปกครอง

5. หองสมุด 3 ดี หองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรูอาชีพ 
6. ครูเปนกัลยาณมิตร ใชแหลงเรียนรู  ใช ICT เรียนรูสิง่ใหมๆ  ทันเหตุการณ

7. ผูบริหารเปน ผูนําการเปลี่ยนแปลง

8. นักเรียน ใฝรูใ ฝเรียน ใฝดี มีความเปนไทย สขุภาพดี  รักงานอาชีพ



แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
 

การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปงบประมาณปงบประมาณ  25542554

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

สพฐ.เปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหเปนผูนํา
 หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต  ภายในปการ

ศึกษา 2556

พันธกจิพันธกจิ

พัฒนาและสงเสริมสนับสนนุการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรวัยเรียน
 ทุกคนไดรับการศึกษาอยางมคีุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลทีม่

 
ี

ความรูคูคุณธรรม มคีวามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
 นําไปสูการพัฒนาคณุภาพระดับสากล



แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พื้นฐานพื้นฐาน    ปงบประมาณปงบประมาณ  25542554

 
((ตอตอ))

เปาประสงค

1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูความเปนหนึ่ง
 ในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบัโอกาสในการศกึษาขั้นพื้นฐาน 15 ป   อยางทั่วถึงและได
 


เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธภิาพเต็มตาม
 ศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีความเขมแข็งเปนกลไกขับเคลื่อน
 การศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

5. การศกึษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดรับการพัฒนา
 คุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 



แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน    ปงบประมาณปงบประมาณ  25542554

 
((ตอตอ))

จดุเนนจดุเนน

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 

2. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ทุกคนอานออกเขียนได

3. เพิ่มศกัยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร  ดานวิทยาศาสตร และดาน
 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ 

5. สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการ
 ศึกษาอยางทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน ศกึษาตอและประกอบอาชีพ



แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปงบประมาณปงบประมาณ  25542554

 
((ตอตอ))

6.  สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขยายผล
 สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ

7.  นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน

ภาคใตไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและมีคณุภาพ

8.  นักเรียน  ครูและสถานศกึษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมส
 

ู

ประชาคมอาเซียน

9.
 

สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีระบบประกันคุณ

ภาพภายในที่เขมแข็งและผานการรบัรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

10.
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมนิคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



อาเซียน (ASEAN)

Association for South East 
Asian

 
Nations 

หรือ  
ประชาคมประชาชาติเอเซีย

 ตะวันออกเฉียงใต



ASEAN 
COUNTRIES
Thailand     
Laos       
Vietnam 
Cambodia 
Malaysia 
Myanmar 
Brunei 
Philippine 
Indonesia 
Singapore



สมาชิกอาเซียน : พมา(สาขาผลิตภัณฑเกษตรและสาขาประมง), มาเลเซีย (สาขาผลิตภัณฑยางและสาขาสิ่งทอ), 
อินโดนีเซีย (สาขายานยนตและสาขาผลิตภัณฑไม), ฟลิปปนส (สาขาอิเล็กทรอนิกส), สิงคโปร (สาขาเทคโนโลย

 
ี

สารสนเทศและสาขาสุขภาพ), ไทย (สาขาการทองเที่ยวและสาขาการบิน)
 +3 : จีน เกาหลีใต ญี่ปุน และ

 +6 : ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด (บวกสาม แลวบวกอีกสาม)



ASEAN at the Centre

ASEAN External RelationsASEAN Centrality

(ASEAN+6)



ASEANASEAN  กอตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพกอตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ  
(Bangkok Declaration) (Bangkok Declaration) เมื่อเมื่อ  88  สิงหาคมสิงหาคม  

19671967
 ((พพ..ศศ..  25102510)



ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม



เสาการเมือง ความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ เสาสังคม วัฒนธรรม

การศึกษาจะเปนกลไกสําคญัในการขับเคลือ่น

ทั้ง 3 เสาหลัก

http://images.google.com/hosted/life/f?q=thanat+khoman&prev=/images?q=thanat+khoman&hl=en&um=1&imgurl=4cb673d00cd699b7


THE ASEAN CHARTER

Association of Southeast Asian Nations



























ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน

หลักการพื้นฐานของอาเซียน

การตัดสินใจโดยฉันทามติ

การไมแทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

รวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน



ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน 

การเคลื่อนยายเงินทุน  ตองเสรีมากที่สดุ

การเคลื่อนยายฝมือแรงงานมคีุณภาพ

สิ้นป ๒๕๕๘
 

 ประเทศไทยและอาเซียนตองอนุญาตใหตางชาติเขามาซื้อ
 หุนไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ หลังจากเปดเสรีอาเซียน

 
 รัฐบาลยังสามารถ

 คงกฎหมาย ดาน ประเพณ
 

ี  วัฒนธรรม
 

 สิ่งแวดลอม
 

การคุมครอง
 ผูบริโภค

 
 การปฏิบัติตอคนตางชาติ และ ในชาติตองเทาเทียมกัน การเปด

 เสร
 

ี  เปน การเปดประต
 

ู  เทานั้น



Future Plan (Must-Do) สิ่งที่จําเปนตองเกิดขึ้น
 1. Educate and train investors to increase competitiveness

 2. Improve human resources, investors, exporters etc.
 3.Improve labour

 
skills

 
and create ASEAN standard competency



การใหบรกิารการศึกษาการใหบรกิารการศึกษา

Mode 1 E - leaning

Mode 2  ผูซือ้บริการเดนิทางไปศึกษายังประเทศที่ใหบริการ

Mode 3  ผูขายบริการเดนิทางเขามายังประเทศที่ใหบริการ

Mode 4  ตัวบุคคล  เดินทางเขามาสอนในประเทศที่ตองการบริการ 



1. แพทย
2. วิศวกรรม
3. พยาบาล
4. ทันตแพทย
5. สถาปตยกรรม
6. นักบัญชี
7. การสํารวจ



 เสนทางขนถายสินคา และการคมนาคม

สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด



เสนทาง “ระเบียงเศรษฐกิจหนานห

 นิง-กรุงเทพฯ” (R9)ระยะทางประมาณ 

1,900 กวากิโลเมตร

  รายละเอยีดเสนทางเริ่มตนจาก

 นครหนานหนิง -– กรุงฮานอย (ถนน

 หมายเลข 1) จ. กวางบิงห  (ถนน

 หมายเลข 9)

 
– ดานสะหวันนะเขต – 

ดานมุกดาหาร – จ.ขอนแกน – กทม.

เราเตรียมอะไรให
 



เด็ก



ระเบียงเศรษฐกิจ  
ตะวันออก-ตะวันตก  East 
– 
West 
Economic 
Corridor



เราเตรียมอะไร  
ใหเด็ก  
แลวบาง



เรา  
เตรียม  
อะ  
ไร  
ใหเด็ก  
แลว  
บาง

http://www.vitara4x4.com/webboard/view.php?Category=all&pic=2009/37101275.jpg




แผนที่เสนทางไฮสปดเท  
รน คุนหมิง-สิงคโปร  

(เครดิตhttp://english.people.com)



ประโยชนที่ไทยไดรับจากอาเซียนประโยชนที่ไทยไดรับจากอาเซียน

1.  การเมือง
 

-  มีความมัน่คง

2.
 

 เศรษฐกจิ
 

-  เพิ่มการคา ลดตนทุนการผลิต ขยายตลา
 

ด

การคา

3. สังคม
 

 วัฒนธรรม
 

-  แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
 สังคม

 
 เชน

 
 โรคระบาด

 
 ยาเสพตดิ

 
 รวมมือกนัลดผลกระทบท

 
ี่

เกดิจากสิ่งแวดลอม
 

 เชน
 

 ภัยพิบตัิ



โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนของประเทศ 

เพื่อสูประชาคมอาเซียน ในป 2558



การศกึษาการศกึษา    รากฐานประชาคมอาเซียนรากฐานประชาคมอาเซียน

นกัการศึกษา  ตองเรงเตรียมเด็กของเราใหอยูรวมกันไดใน
ประชาคมอาเซียนโดย  ภาษาไทยเขมแข็ง  เรียนรูวัฒนธรรม
ของเขา  ปรับหลักสูตรใหอยูกับประชาคมอาเซียนใหได
พลเมืองของเราตองมองขามความเปนชาติ  และ เขตแดนไทย



 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

อาเซียน ประชาคมอาเซียน ในทุกมิติ

 มีศักยภาพทัง้ในดานความรูทาง

วิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ/

ภาษาอาเซียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีระบบคิดแบบสมานฉันท โดยไม

ลืมรากเหงาความเปนไทย: รูจักความ

หลากหลายและอยูรวมกับความ

หลากหลายอยางสมานฉันท

คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN 

Community

 

คนไทยที่ควรจะเป็น ASEAN 

Community

ทิศทาง

 อาเซียน

ทิศทางประเทศ

 ไทย

ทิศทางโลก

การเตรียมความพรอมดาน

 การศึกษาของปท. ในอาเซียน

 

การเตรียมความพรอมดาน

 การศึกษาของปท. ในอาเซียน

หลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร/โครงสราง

การจัดการศกึษา

 ไทยในปจจุบัน

ใน

 ระบบ

นอก

 ระบบ

ความสัมพันธไทยกับปท. 

อาเซียน

 

ความสัมพันธไทยกับปท. 

อาเซียน

ณ ปจจุบัน



เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน

คนไทยที่พึงประสงค ในยุค “อาเซียน”

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือ “ประชาคมอาเซียน”

การสรางความรูความเขาใจในเรื่อง“อาเซียน” ในสังคมไทย 

ควรเปนอยางไร  ใชเครื่องมอืใด

การเสริมสรางรากเหงาความเปนไทยในยุค“อาเซียน” 
เพื่อการอยูอยางสมานฉันท และไมลืมรากเหงา



กระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพรอมกระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพรอม  
สูประชาคมอาเซียนสูประชาคมอาเซียน

มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลือ่นความรวมมือ

ดานการศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ภายในป 2558

โดยมี รมว.ศธ.เปนประธาน



1.
 

เผยแพรความรูขอมลูขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสราง                  

ความตระหนัก และเตรียมความพรอมครู อาจารย บุคลากรทางการ
 ศึกษา นักเรียน และประชาชน

2.
 

การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา นักเรียน  และประชาชน ให
 



มีทักษะเตรียมความพรอม เชน ภาษาอังกฤษ และภาษา
 เพื่อนบาน



4.
 

การเตรียมความพรอม เพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

3.
 

พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของ
 นกัศึกษาและครูในอาเซียน  ยอมรับคุณสมบัติรวมกับ และ
 สงเสริม Education Hub 

5.
 

การพัฒนาเยาวชน เพื่อเปนทรัพยากรในการเขาสูประชาคม
 อาเซียน



กําหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN

Education Hub school (14 โรง)

Spirit Of ASEAN

-
 

Sister/partner school (30 โรง)

-
 

Buffer school (24 โรง)

(มีเครือขาย มากกวา 500 โรง)

ASEAN Focus School (14 โรง)

Connecting classroom : พัฒนาการเรียนการสอนรวมกับประเทศอาเซียน และ

ประเทศอื่นๆ



Link with member countries school   (Connecting 
Classroom)
School Curriculum that focuses on English, ASEAN 
Language, ICT for Learning, Multi-Culture Community, etc
Design & Implement Global Issues/Learning with partner 
school

จุดเนนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูประชาคมอาเซียน

• School Curriculum that goes beyond it’s boundary
• Member Countries Language
• Multi-Cultural living  



สพฐ. สํานักวิชาการ กําลังจดัพิมพเอกสารเผยแพรใหโรงเรียน

แ• แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน สําหรับ
 ประถมศึกษา

• แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน สําหรับ
 มัธยมศึกษา 

• แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

• แนวทางการจดัคายอาเซียน



การจัดคายอาเซียน วันที่ 11-18 ธันวาคม 2553

ผูแทนประเทศเขาคารวะ ทาน รมว.ศธ



1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหสอดคลองกับคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน เพื่อ
 รองรับการเคลื่อนตัวของแรงงานฝมือ

2. พัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษใหนักศึกษาอาชีวะ

3. เตรียมการเปดหลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตร 2 ภาษา (English 

Program) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน



1. AUN (Asean
 

University Network) ซึ่งประเทศไทยเปนสํานกังานเลขาธิการ

2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยเกี่ยวกับ ASEAN อาทิ 

- มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปดศูนยเตรียมความพรอมสูประชาประชาคม 

อาเซียน

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปด ศูนยอาเซียนศึกษา

- มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิยาลัยสุราษฎธานี เปดศูนยการ
 อบรมการทองเที่ยวเพื่อประชาคมอาเซียน

- มหาวทิยาลัยมหิดล จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน



จังหวัดของทานจะดําเนินการเตรียมคนทุกระดับอยางไร ?

จังหวัดของทานจะมีผลกระทบอยางไรจากการเปนประชาคมอาเซียน ?

โรงเรียนจะจัดการศึกษา/ใหความรูอยางไร ดวยวิธีการใด ?

เมื่อเปนอาเซียนแลว ความเปนไทยและทองถิ่นจะเขมแข็งไดอยางไร ?
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