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เชือมโยงข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษา  NLC (National  Learning  Center) ศนูย์การเรียนรู้แหง่ชาติ เพือให้ผู้ เรียนได้มี

การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพฒันาผู้ เรียนสูก่ารเป็นพลเมืองอาเซียน การอยู่ร่วมกนัอยา่งสนัติสขุ ความเอือ

อาทร โดยใช้การศกึษาเป็นกลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นกัศกึษาทีจบจากอาชีวศกึษาจะต้องเป็นแรงงานทีมีคณุภาพ 

มีทกัษะการทํางานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน 

 
นอกจากนี ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศกึษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม เพือพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 

 
กระทรวงศกึษาธิการ ได้กาํหนดกรอบและแนวทางในการปฏบัิตด้ิานการศกึษาของไทย เพือเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ทีจะถงึนี         โดยกําหนดกรอบอาเซียนแนวทางการศกึษาไทยดงันี 

 

1. สาํนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (สป.)    ดําเนินงานภายใต้กรอบรัฐมนตรีศกึษาอาเซียน กรอบประเทศอาเซียน

กบัประเทศคูเ่จรจา เสริมสร้างความตระหนกัเกียวกบัอาเซียน และการจดัตงัสถาบนันานาชาติเพือพฒันาผู้บริหาร

การศกึษา 

 

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน (สพฐ.) มีโครงการ Education Hub School และอยูร่ะหวา่งดําเนิน

โครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) สําหรับกิจกรรมทีได้ดําเนินการไปแล้วในปี 

2554 คือการพฒันาหลกัสตูรและสือเกียวกบัอาเซียน รวมทงักิจกรรมคา่ยเยาวชนเพือการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน 

 

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มีโครงการแลกเปลียนนกัศกึษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย การ

ประชมุอยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งผู้บริหารระดบัสงูด้านการอดุมศกึษา และการจดัทํายทุธศาสตร์ด้านการอดุมศกึษา

อาเซียน 

 

4. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.)  โครงการเวทีแลกเปลียนความรู้เกษตรนานาชาติ จดัการเรียนการ

สอนบริการสงัคมร่วมกบันกัศกึษาสงิคโปร์ โครงการแลกเปลียนกบั Institute Of Technical Education Collage East, 

Singapore  โครงการพฒันาโรงเรียนเทคนิคลาว แลกเปลียนนกัศกึษาทวิภาคี ระดบั ปวส.กบับรูไนฯ  โรงเรียน

พระราชทานฯ วิทยาลยักําปงเฌอเตียลกมัพชูา ร่วมมือกบั SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย จดัการศกึษา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

5. สาํนักเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) จดัโครงการสมัมนาการวิจยัการศกึษาไทย-มาเลเซีย บรรยายทางวิชาการ

เรืองความตะหนกัเรืองการก้าวสูอ่าเซียน บรรยายเรืองการจดัการศกึษาเพือปวงชนและคนด้อยโอกาสให้กบัผู้แทน

มาเลเซีย โครงการพฒันานโยบายการศกึษาสูอ่าเซียน : กรณีศกึษาไทย-ลาว-เวียดนาม โครงการความร่วมมือไทย-ลาว 

โครงการความร่วมมือไทย-เวียดนาม 

 

6. สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (สาํนักงาน กศน.) จดัศนูย์การเรียนรู้ชมุชน

ให้ประเทศเพือนบ้าน อบรมเทคนิคการจดันิทรรศการ การนําเสนอข้อมลู สง่เสริมความรู้เรืองความหลากหลายทางชีวภาพ

ชมุชนในศนูย์วิทยาศาสตร์ของประเทศเพือนบ้าน 
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7. สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (สช.)    เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรู้เรืองอาเซียนแก่บคุลากร 

ใน สช.และโรงเรียนเอกชน สนบัสนนุโรงเรียนเข้าแข่งขนักีฬาประถมศกึษาอาเซียนครังที 3 ทีประเทศอินโดนีเซีย โครงการ

แลกเปลียนนกัเรียนมธัยมศกึษาปี 2552 กบัสงิคโปร์ ร่วมสมัมนาวิชาการและนิทรรศการการศกึษาไทยทีประเทศเวียดนาม 

 

8. สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   ครุุสภาได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน โดยร่วมกบัองค์กรครูในกลุม่

ประเทศอาเซียน 5ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ และไทย ก่อตงัขนึในปี 2521 ปัจจบุนัมีภาคี

สมาชิก 23 องค์กรจาก 9 ประเทศ 

 

9. เครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน (AUN-ASEAN University Network)   ได้จดักิจกรรมแลกเปลียนนกัศกึษา

ภายในอาเซียน มีการพฒันาหลกัสตูร และ การประเมินหลกัสตูรในสาขาวิชาตา่งๆ  เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 

 

นอกจากนีกระทรวงศกึษาธิการ ยงัได้พิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศกึษา เพือกําหนด

เป็นนโยบายดงันี 

1. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกียวกับอาเซียน     เพือสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครู 

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชน เพือก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

 

2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศกึษา และประชาชน  ให้มีทกัษะทีเหมาะสมเพือเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะและความชํานาญที

สอดคล้องกบัการปรับตวัและเปลียนแปลงทางอตุสาหกรรม และการเพิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน 

 

3.  การพัฒนามาตรฐานการศกึษาเพือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศกึษาและครูอาจารย์ ในอาเซียน รวมทงัให้

มีการยอมรับในคณุสมบตัิทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน การสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาต่างๆ และ

การแลกเปลียนเยาวชน การพฒันาระบบการศกึษาทางไกล ซงึช่วยสนบัสนนุการศกึษาตลอดชีวิต การสง่เสริมและ

ปรับปรุงการศกึษาด้านอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทงัในขนัต้นและขนัตอ่เนือง ตลอดจนสง่เสริมและเพิมพนู

ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

4. การเตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีทางการศกึษาในอาเซียน  เพือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบด้วย การจดัทําความตกลงยอมรับด้านการศกึษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคญั

ตา่งๆ เพือรองรับการเปิดเสรีการศกึษาควบคู่กบัการเปิดเสรีด้านการเคลือนย้ายแรงงาน 

 

5.  การพัฒนาเยาวชนเพือเป็นทรัพยากรสาํคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   รมต.ศธ. ได้มอบหมายให้องค์กร

หลกัเตรียมจดัทําแผนการดําเนินงานและแตง่ตงัคณะอนกุรรมการจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือเตรียมการรองรับในเรือง

ดงักลา่ว โดยให้พิจารณาถงึระบบการศกึษาในอาเซียน และนโยบายของประเทศเพือนบ้าน เพือให้เกิดความร่วมมืออยา่ง

แท้จริงในอาเซียนตอ่ไป 

ทีมา   http://www.chinnaworn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539155790&Ntype=1 

   http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/88655 


