
  

 

 

 

ตอนที่ 33  ปาฐกถาพเิศษ "บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ 

               อนาคตที่ยั่งยืน" (Southeast Asia Education, Working Together for Sustainable Future) 

ตามที่ทา่นได้ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการศกึษาของประเทศไทย เพื่อเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) ในปลายปี พ.ศ. 2558 มาตัง้แต่ตอนที่ 11 จนถึง ตอนที่ 32 นัน้ ซึ่งการศึกษาเป็นหนึ่ง
ใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community หรือ AC) คือ เสาหลกัที่ 3 : ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) จึงขอน าปาฐากถาพิเศษเร่ือง “บูรณาการความร่วมมือ
ทางการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดย นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการกลา่วเปิดงาน “การประชุมผู้น าการศึกษาเอเชีย ครัง้ที่ 5 และงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 
2556 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเพลนนาร่ี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” มาเลา่สูก่นัฟังเพื่อเป็น
การสง่ท้ายด้านการศกึษานะคะ ซึง่ปาฐกถาพิเศษของ รมว.ศธ. ในครัง้นี ้เป็นการประกาศต่อนกัวิชาการศึกษาจากหลาย
ประเทศทัว่โลกที่ได้มาประชมุร่วมกนั เก่ียวกบันโยบายการศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนั 

 

อาจารย์วิทยา จีระเดชากลุ ผู้อ านวยการ ส านกังานเลขาธิการองค์การรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ศาสตราจารย์ ดร.วสัสิลิออส อี เอฟธีนากิส ประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็ค 
คณุจารุวรรณ สวุรรณศาสน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 
คณุชยัณรงค์ ลิมป์กิตติสิน ผู้อ านวยการ บริษัท ร้ีด เทรดเด็กซ์ จ ากดั 
ท่านผู้จดันิทรรศการ หน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุและสือ่มวลชน รวมทัง้ท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรีทกุท่าน 



ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมากลา่วเปิดการประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น ในหวัข้อ 
"การบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่ออนาคตที่ยัง่ยืน" ผมขอช่ืนชมความร่วมมือ
ระหวา่งองค์การซีมีโอ, องค์การยเูนสโก, สมาคมเวิลด์ไดแด็ค และบริษัท รีด้ เทรดเด็กซ์ จ ากดั และขอแสดงความยินดีใน
ความส าเร็จที่สามารถน านกัวิชาการศกึษาจากหลายประเทศทัว่โลกมาประชุมร่วมกนั ซึ่งจะช่วยในการสง่เสริมการศึกษา
ในประเทศไทยและอาเซียน 

ประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ในการท าให้ทกุคนเข้าถึงการศกึษาได้ และมีอตัราการรู้หนงัสือที่สงู แต่ทว่า 
ระบบการศึกษาของไทยถกูวิพากษ์วิจารณ์มากขึน้ มีความพยายามในการสอนแบ่งท่องจ าข้อมลูต่างๆ มากเกินไป  การ
เรียนแบบท่องจ าจึงกลายเป็นจุดส าคญัของการศึกษามาเป็นเวลานานเกินไป นกัเรียนไทยไม่ได้ถกูสอนให้คิดวิเคราะห์ 
พวกเขาใช้เวลาในการเรียนแบบทอ่งจ าในชัน้เรียนมานาน และท าให้ขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ครูไทยสว่นใหญ่ยงัคง
ใช้การเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึน้ทัว่ไป และเราก็ได้รับทราบว่านักเรียนไทยประสบ
ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขนัและความส าเร็จทางวิชาการต่างๆ  กรณีดงักลา่วเกิดขึน้ในประเทศไทย และผม
เช่ือวา่เร่ืองเหลา่นีเ้กิดขึน้กบัหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกนั 

การเปลี่ยนแปลงและจ ากัดความหมายของการศึกษาของไทยใหม่ เป็นเร่ืองที่ เลี่ ยงไม่ได้ และการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงรัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นพันธกิจที่ส าคัญ โดย
จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนักศึกษาของไทย และใช้การวัดและประเมินผลนานาชาติ 
หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ ตัง้แต่หลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล เพื่อพฒันาความสามารถและทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตวัเองและการแก้ไขปัญหา ในสว่นของ
การอบรมและพฒันาคณุภาพของครูผู้สอน จะต้องมีการด าเนินการเพื่อผลิตครูที่มีคณุภาพและความสามารถให้เพียงพอ
ตอ่ความต้องการ และจะประเมินผลงานของครูจากผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

กระทรวงศกึษาธิการมีความพยายามอยา่งยิ่งที่จะให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและภาคอตุสาหกรรม เข้ามามีบทบาทใน
การสง่เสริมการศึกษาให้มากขึน้ ทัง้เร่ืองการสนบัสนนุและการด าเนินงานในโครงการที่เก่ียวกบัการศึกษาต่างๆ และผม
เห็นด้วยต่อค ากลา่วของประธานสมาคมเวิลด์ไดแด็คที่ว่า ควรมีการร่วมมือกนัระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับสมาคม
เวิลด์ไดแด็ค ในการปฏิรูปหลกัสตูร การปฏิรูปการศกึษาส าหรับนกัวิชาการศึกษา และต้องการให้มีการด าเนินงานร่วมกนั
อยา่งใกล้ชิดตอ่ไป 

นอกจากนี ้รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ซึง่จะเช่ือมโยงถึงการน ากรอบคณุวฒุิวิชาชีพมาใช้ เพื่อก าหนดทกัษะ ความรู้และ
ความสามารถที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการ 

ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา จะน าการศึกษาระบบทวิภาคี  (Dual Education) มาใช้ และจะต้องให้ภาคเอกชนและ
ภาคอตุสาหกรรมเข้ามามีสว่นร่วมทัง้ด้านการฝึกอบรมและการเรียนการสอนให้มากขึน้ จะมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการและการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยคาดหวงัที่จะเพิ่มสดัส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามญัเป็น  50 : 
50 ให้ได้ 

การพฒันาการอดุมศกึษาของไทย จะมุง่เน้นในเร่ืองของการพฒันาคณุภาพมากกวา่ปริมาณ รัฐบาลถือวา่การสนบัสนนุให้
มหาวิทยาลยัของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเป็นเร่ืองที่ส าคญั จะน าการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัมาใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลยัของไทยให้เทียบเคียงได้ในระดบัโลก และจะสง่เสริมให้มหาวิทยาลยัมี
การท าวิจยั คิดค้นนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม ่ผา่นกลไกตา่งๆ เช่น การจดัสรรงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 



ในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การมีสมรรถนะและทกัษะของประเทศที่ก าลงัพัฒนาทางเศรษฐกิจและประเทศที่เศรษฐกิจ
พฒันาแล้วในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อาจมีความหมายตา่งกนั การบรูณาการของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะ
สง่เสริมให้ประเทศสมาชิกต้องเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมของกนัและกนั ภาษาองักฤษจะกลายเป็นภาษาราชการ 
ซึง่สอดคล้องกบัความเช่ือมโยงทัว่โลกที่ก าลงัเติบโตขึน้ และผลกัดนัให้มีการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคนในชาติ 

ทักษะด้านภาษา สารสนเทศดจิิทัล และการคดิวิเคราะห์ เป็นสมรรถนะขัน้พืน้ฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ใน
การเข้าถงึข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้นวัตกรรม การกระจายทางเศรษฐกิจ รวมถงึการปรับเปลี่ยนสถานะทาง
สังคม ทางวิชาการและทางอาชีพ 

ทัง้นี ้เร่ืองที่จ าเป็นและต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสอน
ภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาจีนกลางให้มากขึน้ 

ท่านแขกผูมี้เกียรติ สภุาพสตรี และสภุาพบรุุษทกุท่านครบั 

การบรูณาการของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะท าให้ทัง้ 3 เสาหลกั คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : 
APSC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) เกิดการยกระดบั
ความร่วมมือในด้านตา่งๆ รวมถึงด้านการศกึษา และท าให้การศกึษามีบทบาทในการลดช่องวา่งทางการพฒันาการศกึษา
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย 

กระทรวงศกึษาธิการของไทยได้ให้การสนบัสนนุและยกเร่ืองการศกึษาของอาเซียนเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรก ดงัที่มีจดัท า
แผนการจดัตัง้ ASCC และแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) (ASEAN 5-Year Work Plan on Education 
2011-2015) นอกเหนือจากการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน เร่ืองที่ส าคญัในแผนการจัดตัง้  ASCC ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งรวมถึงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ความคุ้มครองและสวสัดิการสงัคม สทิธิและความยตุิธรรมทางสงัคม การลดช่องว่างทางการพฒันาและความยัง่ยืนด้าน
สิง่แวดล้อม 

ทัง้หมดนีถ้กูรวมอยู่ในแผนงานด้านการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2554 – 2558) ซึ่งจะสร้างความตระหนกัในเร่ืองของอตัลกัษณ์
แห่งภมูิภาค ความส าคญัของการเข้าถึงการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคุณภาพสงู การฝึกอบรมและการศึกษาทางอาชีพและ
เทคนิค (Technical and Vocational Education and Training : TVET) ที่ตอบสนองตอ่ความต้องการทางเศรษฐกิจ และ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาซึง่น าไปสูก่ารออกแบบโครงการและการวิจยัในระดบัโลก 

 ประเทศไทยรู้สกึซาบซึง้ต่อการสนบัสนนุของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) และ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Ministers of Education Organization : 
SEAMEO) ที่ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา บทบาท
ของ  AUN ในการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (AUN Quality 
Assurance) และระบบการโอนหน่วยกิตในระดบัอดุมศึกษาของอาเซียน (AUN-ASEAN Credit Transfer System) ซึ่ง
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และรู้สึกซาบซึง้ต่อองค์การซีมีโอที่ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาเป็น
อันดับแรก อาทิ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาเพื่อปวงชน 
การศึกษาและการพฒันาอย่างยัง่ยืน การศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการฝึกอบรมและการศึกษาทางอาชีพและเทคนิค 
(TVET) 



อย่างไรก็ตาม ผมต้องการให้องค์การซีมีโอกบัอาเซียนด าเนินการในการจดัตัง้กรอบคณุวฒุิอาเซียนอย่างแข็งขนั เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานในการรับรองทางวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน กรอบคณุวฒุิอาเซียนนีจ้ะช่วยให้การโอนหน่วย
กิต และการยอมรับซึง่กนัและกนัเป็นไปได้ง่ายขึน้ ท าให้เกิดการบรูณาการและความสอดคล้องกนัในเร่ืองของคณุลกัษณะ 
ทัง้ในสว่นของการอาชีวศกึษาและการศกึษาระดบัอดุมศกึษา รวมถึงการสง่เสริมให้นกัเรียนนกัศกึษาและแรงงานสามารถ
เคลือ่นย้ายไปสูป่ระเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ 

ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน มุ่งเน้นที่การศึกษาระดบัอุดมศึกษามากกว่าการฝึกอบรมและการศึกษาทาง
อาชีพและเทคนิค (TVET) อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมและการศึกษาทางอาชีพและเทคนิคเป็นเร่ืองที่ น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ โดยส่วนตัวแล้ว ผมขอช่ืนชมในความร่วมมือของอาเซียนกับ
ประเทศอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสดุยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit : EAS) ดงัที่ปรากฏในแผนปฏิบตัิของ
การประชุมสดุยอดเอเชียตะวนัออกด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2556–2558 (EAS Education Plan of Action 2012-
2015) สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในการร่วมมือในระดบัภูมิภาคกับ  TVET ตามแผนปฏิบัติการนี ้ในการท ากรอบการ
พฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษาของ TVET ในระดบัภมูิภาค เพื่อช่วยให้ครูและนกัเรียนนกัศึกษาของ TVET สามารถ
เคลือ่นย้ายและศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทะเบียนผู้ให้บริการ TVET ในการประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก 

ผมขอให้ท่านค านึงถึงแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งอาเซียน ปี พ.ศ.2551–2555 (ASEAN Environmental 
Education Action Plan 2008-2012)ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนบัสนุนของอาเซียนต่อทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน โดยองค์กรสหประชาชาติ (UN Decade of Education for Sustainable Development) นอกจากนัน้ 
มีการผลิตคู่มือการจดัท าหลกัสตูรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เพื่อเช่ือมโยงความหลากหลายของโลก
และอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน และการร่วมมือกนัเพื่ออนาคตที่ยัง่ยืน 

ประเทศไทยอยู่ในยุคสมัยของการท้าทายดังเช่นประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในส่วนของการศึกษานัน้ เราก าลังเข้าสู่
ยุคใหม่ โดยจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้ในปี พ.ศ.2558 และทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ ก็จะเสร็จสิน้ในปี พ.ศ.2557  ประชาคมอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ระดบั
การบรูณาการท่ีสงูขึน้ในปี พ.ศ.2558 และความเคลือ่นไหวทางการศกึษาเพื่อปวงชน ซึง่ด าเนินการโดยองค์การยเูนสโกมา
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2533 จนปัจจบุนัด าเนินการมาเกือบจะเป็นเวลา 25 ปีแล้ว 

ยิ่งไปกว่านัน้ นักวิชาการศึกษาก าลังเข้าสู่ ยุคใหม่ของการศึกษา ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็น "การศึกษา ภายหลังปี 
พ.ศ. 2558", "การศึกษาเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่  21" หรือ "การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" เป็นต้น ไม่ว่าจะเรียก
อยา่งไรก็ตาม เรามัน่ใจได้วา่ กระแสโลกาภิวตัน์จะเป็นไปอยา่งรุนแรงและกระทบตอ่อนาคตของการศึกษามากขึน้ กระแส
โลกาภิวตัน์เป็นปรากฏการณ์ซึง่จะต้องมีการจดัการท่ีด ีเพราะมนัสามารถเปลีย่นวิถีชีวิตได้อยา่งสิน้เชิง เราไมส่ามารถที่จะ
อยูต่ามล าพงัหรือละเลยผู้อื่นและปัญหาของเขาได้ การกระท าและการตดัสินใจของคนในปัจจุบนั สามารถสง่ผลกระทบ
ตอ่ผู้คนทัว่โลกได้มากกวา่ที่เคยเป็นมา 

ความท้าทายที่เกิดขึน้ในภมูิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย คือจะต้องปรับเปลี่ยนการสอนในสถานศึกษา ที่เน้นการให้
ความรู้และน านกัเรียนเข้าสูก่ารผลติทางเศรษฐศาสตร์ สถานศึกษาต่างๆ ใช้การเรียนการสอนแบบเดิม คือ สอนเพื่อผลิต
นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มากกว่าการสอนให้เป็นพลเมืองที่มีความหลากหลายและมีความรับผิดชอบทางสงัคม 
การศกึษาจะต้องมีบทบาทส าคญัในการช่วยให้ประชาชนรักสนัติสขุ มีความอดทนอดกลัน้ และการเป็นสว่นหนึ่งในสงัคม 
รวมทัง้การท าให้ประชาชนมีความเข้าใจ ทกัษะและคณุคา่เพื่อร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาและความท้าทายตา่งๆ ของศตวรรษ
ที่ 21 



ความส าคญัในการพฒันาระหว่างประเทศ คือ การท าให้นกัเรียนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกและพลเมืองของโลก 
ดังนัน้ จึงต้องแน่ใจว่าหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีอยู่ จะสามารถผลิตครูที่เหมาะสมกับบทบาทและความ
รับผิดชอบใหมน่ีอ้ยา่งเพียงพอในการบรรลเุป้าหมาย 

นี่เป็นเวลาส าคัญในการส ารวจความความหวังของสงัคมที่มีต่อสถานศึกษาและครูอีกครัง้ สงัคมคาดหวังว่าครูและ
สถานศกึษาสามารถเตรียมนกัเรียนนกัศกึษาให้เป็นพลเมืองของโลกได้ ไมเ่ฉพาะแตเ่ตรียมนกัเรียนเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงาน
เทา่นัน้ 

ดงัจะเห็นได้จากกระแสและการด าเนินงานตา่งๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์การยเูนสโก เช่น โครงการ "ทัง้โลก..
การศึกษาต้องมาก่อน" ซึ่งด าเนินการโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (The UN Secretary-General’s Global 
Education First Initiative) ที่เน้นเร่ืองของการศึกษาในมุมมองระดับสากล และโครงการ  "การเรียนการสอนเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยนื" ขององค์การยเูนสโก ที่สง่เสริมวิสยัทศัน์ใหมแ่ก่การศกึษา ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจโลก ความซบัซ้อน
และความตอ่เนื่องเช่ือมโยงของปัญหาและประเด็นระหวา่งประเทศได้มากขึน้ 

ท่านผูมี้เกียรติทกุท่านครบั 

ในแง่ของการท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตที่ยัง่ยืนนี ้ประเทศไทยได้ให้การสนบัสนนุองค์กรตา่งๆ ทัง้ระดบัภมูิภาคและองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การซีมีโอและองค์การยูเนสโก ซึ่งจะด าเนินการต่อไปโดยจะมีการลงนามกรอบความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัองค์การยเูนสโกในเดือนพฤศจิกายนนี ้

การศกึษาจะเป็นสว่นส าคญัในการประสานความร่วมมอืทวิภาคแีละระหวา่งประเทศ การศกึษาเป็นกลไกที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง
ตอ่การเตรียมความพร้อมให้แก่พลเมืองของประเทศในการบรูณาการในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก จดุมุง่หมายสงูสดุของ
การศึกษาคือ การช่วยให้ผู้ เรียนแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สามารถปรับตัวเข้ากับสงัคมที่มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และรับมือกบัความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ได้ เพราะฉะนัน้ การศกึษาจึงมีบทบาทที่ส าคญัอยา่งยิ่งในการก าหนด
โลกที่เราอาศยั การเคารพผู้อื่น และสิง่แวดล้อม 

กระทรวงศึกษาธิการของไทย จึงขอเชิญประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมมือกัน เราพร้อมที่
แบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนจากผู้ที่ประสบความส าเร็จ ผมขอแสดงความชื่นชมต่อบริษัท รีด้ เทรดเด็กซ์ 
จ ากัดอีกครั้งที่จัดการประชุมในครั้งนีข้ึน้ ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอต้อนรับทุกท่านและหวังว่าท่านจะ
ประสบความส าเร็จในการจัดการประชุมครัง้นี ้โอกาสนี ้ผมขอเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ขอบคุณครับ 

 

แหลง่ข้อมลู https://www.facebook.com/worlddidacasiapage 
      "ขา่วส านกังานรัฐมนตรี" http://www.moe.go.th/websm/2013/oct/342.html 
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