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คำนำ

นบัตัง้แตประเทศในกลมุอาเซยีนมกีารรวมตวักนั ภายหลงั
การประกาศปฏญิญากรงุเทพ (Bangkok Declaration) และการกอตัง้
ประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  หรอือาเซยีน  เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม
2510 ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต (The Association of Southeast Asian Nations) เปนตนมา
ประเทศสมาชกิอาเซยีนตางไดรบัประโยชนจากความรวมมอืทีช่วยให
ผานพนวกิฤตตางๆ และสามารถเพิม่อำนาจตอรองกบัประชาคมอืน่ๆ
ในโลกใหสูงขึ้น แมจะเปนเพียงการรวมตัวกันอยางหลวมๆ ก็ตาม
ภายหลงัการรบัรองเอกสาร “วสิยัทศันอาเซยีน 2020” (ASEAN Vision
2020) ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) เพือ่พฒันาอาเซยีนไปส ู“ประชาคม
อาเซยีน” (ASEAN Community) ใหเปนผลสำเร็จภายในป 2563
(ค.ศ. 2020) และเหน็ชอบใหมกีารราง “กฎบตัรอาเซยีน” เพือ่เปน
“ธรรมนญู” การบรหิารปกครองกลมุประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ใหเปน
หนึ่งเดียวกัน ตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในป พ.ศ.2550
(ค.ศ.2007) ที่มีความตกลงใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให
แลวเสรจ็เร็วขึน้อกี 5 ป คอื ภายในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึง่มี
การลงนามรบัรอง “รางกฎบตัรอาเซยีน” (ASEAN Charter) เพือ่ใชเปน
กตกิาในการอยรูวมกนัทีเ่นนความยดึมัน่ในหลกัการแหงประชาธปิไตย
หลกันติธิรรมและธรรมาภบิาล การเคารพและคมุครองสทิธมินษุยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ทีจ่ะนำไปสคูวามเปนหนึง่เดยีวของอาเซยีน
ดงัคำขวญัทีว่า “One Vision, One Identity, One Community” สงผล
ใหเกิดความพยายามในการขับเคลื่อน และเตรียมการเพื่อกาวสู



การเปนประชาคมอาเซยีน ใหทนัตามกำหนดเวลาดงักลาวในทกุมติิ
อยางเปนรปูธรรมและจรงิจงัมากยิง่ขึน้

การศึกษามีหนาที่โดยตรงที่เกี่ยวของและมีบทบาทสำคัญ
ในการใหความรูที่จำเปนในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อกาวสู
การเปนประชาคมอาเซยีนใหทนัตามกำหนด ในกรอบความรวมมอื
ของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN
Community) ซึ่งประกอบดวยประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซยีน (ASEAN Political and  Security Community - APSC)
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community - AEC)
และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community - ASCC) อยางหลกีเลีย่งมไิด สำนกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษาในฐานะหนวยวจิยัและพฒันานโยบายและ
แผนการศกึษาของชาต ิจำเปนทีจ่ะตองมคีวามตระหนกัรแูละมคีวาม
พรอมในการกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสู
ประชาคมอาเซยีน ทีส่อดคลองกบันโยบายในการขบัเคลือ่นการปฏริปู
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่มุงสรางคนไทยยุคใหมใหมีความรู
ความด ีและสามารถอยรูวมกบัผอูืน่อยางมคีวามสขุ ซึง่หมายรวมถงึ
การจดัการศกึษาเพือ่ใหคนไทยมคีวามพรอมทีจ่ะเปนพลเมอืงอาเซยีน
ทีส่ามารถแขงขนัไดและอยรูวมกบัเพือ่นบานอยางสนัตสิขุ ตลอดจน
เปนตนแบบการดำเนนิการเพือ่ขยายผลความรวมมอืทีเ่ปนรปูธรรม
กบัประเทศเพือ่นบานตางๆ ในภมูภิาคเดยีวกนัอกีดวย ดงันัน้การให
ความรแูกขาราชการ บคุลากร และผทูีส่นใจเกีย่วกบัการเตรยีมการ
เพือ่กาวสปูระชาคมอาเซยีนจงึเปนสิง่จำเปน และเปนเปาประสงคหลกั
ในการจดัทำหนงัสอืเลมนี ้เพือ่ประโยชนในการปพูืน้ฐาน สรางความรู



ความเขาใจใหนกัการศกึษาและผทูีเ่กีย่วของใหเกดิความตืน่ตวั  และ
มคีวามพรอมในเบือ้งตนเพือ่จบัมอืกาวสปูระชาคมอาเซยีนไปพรอมกนั

สำนักงานฯ ขอขอบคุณทานอดีตอธิบดีกรมอาเซียน
(นายวิทวัส  ศรีวิหค) และทานรองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (รองศาสตราจารย ดร. พินิติ รตะนานุกูล) ตลอดจน
ผทูรงคณุวฒุทิกุทานทีก่รณุารวมกจิกรรมการบรรยายและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ทำใหผูเขารวมฟงบรรยายไดรับขอมูลจากการสั่งสม
ประสบการณ  อนัเปนประโยชนอยางยิง่ตอการพฒันานโยบายและ
การปฏบิตังิาน ตอไป

            (ศาสตราจารยพเิศษธงทอง  จนัทรางศ)ุ
      เลขาธกิารสภาการศกึษา
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โดย เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ)

ปจจุบันนี้เราผลิตผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดบัอดุมศกึษาออกมาเพยีงพอหรอืขาดเกนิอยางไรกบัความตองการ
ของประเทศไทยเรา คงเปนโจทยหรือเปนคำถามที่ทานผูบริหาร
ระดบัสงูของหนวยงานดานการศกึษาตองการทราบ แตผมคดิวาถา
จะตอบคำถามเหลานี ้เมือ่ 10 ปกอน คงตอบไดดวยปจจยัหรอืตวัแปร
ทีแ่ตกตางจากวนันีแ้ละอนาคต เพราะเหตวุาในสมยักอนการถายเท
ขามพรมแดนระหวางประชากรของประเทศทั้งหลายยังอยูภายใต
กตกิาหรอืขอกำหนดทีม่งุหมายเพือ่การปองกนัหรอืกดีกนัในหลายๆ
ประเดน็ เชน การกดีกนัในการประกอบอาชพี เปนตน

ณ วันนี้ กติกาและปจจัยหลายอยางมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดงัทีท่กุคนคงจะไดยนิกนัอยางมากในชวงปนี ้เกีย่วกบัการเตรยีมการ
เพือ่กาวสปูระชาคมอาเซยีนในอกี 4 - 5 ปขางหนา คำวาอาเซยีน
จะกลายเปนสิง่ทีเ่ปนตวัแปรใหมในชวีติของเรา สงผลใหการวางแผน
ตางๆ เปลีย่นไป การสรางความเขาใจในเรือ่งการกาวสปูระชาคมอาเซยีน
วามผีลกระทบอยางไรเปนสิง่จำเปน อยางนอยในแวดวงนกัการศกึษา
ที่ยังมีความเขาใจในเรื่องเหลานี้ไมมากพอ มีประเด็นอีกมากมาย
หลากหลายทีท่านวทิยากรทัง้ 2 ทานจะกรณุาใหเกยีรตกิบัสำนกังานฯ
ในวนันี ้โดยการพดูคยุในลกัษณะการบรรยายทางวชิาการใหขาราชการ
และบคุลากรดานการศกึษาไดมคีวามรคูวามเขาใจในเรือ่งเกีย่วกบัการ
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กาวสูประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องที่เปนมุมบวก มุมลบ
และสิง่ทีเ่ราตองเตรยีมความพรอม  หนาทีข่องสำนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษาคอืหาความรใูหกบัตวัเองเสยีกอน แลวจงึเชญิเครอืขาย
ทีส่นใจมานัง่ฟงพรอม ๆ   กนั  ทานวทิยากรอาจฝากการบานทิง้ทาย
ไวใหเราตองทำงานตอไป สำนกังานฯ กย็นิดทีีจ่ะรบัประเดน็เหลานัน้
ไวเปนโจทยทีจ่ะตองไปแสวงหาคำตอบในวนัขางหนา เมือ่เราตัง้ใจ
จะสรางความรูความตระหนักที่จะเปนประชาคมอาเซียนเชนนี้แลว
วทิยากรคงจะไมมทีานใดทีเ่หมาะสมยิง่ไปกวาทานทัง้สอง ทานแรก
คือ ทานอธบิดกีรมอาเซยีน  นายวทิวสั  ศรวีหิค ซึง่กำลงัจะเดนิทาง
ไปเปนเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวซึง่กย็งั
อยใูนแวดวงของความเปนอาเซยีนในเรว็วนันี ้ และอกีทานหนึง่ คอื
ทานรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย
ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู ซึง่เคยดำรงตำแหนงเปนผบูรหิารของเครอืขาย
มหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University Network: AUN) กอน
มาดำรงตำแหนงในปจจุบัน โดยจากการพูดคุยกันนอกรอบกระผม
และทานวทิยากรทัง้สองมคีวามกงัวลใจตรงกนัในประเดน็การเตรยีม
การเพือ่กาวสปูระชาคมอาเซยีนทีอ่าจไมทนัตามกรอบเวลาดงักลาว
ไปแลว

บดันีไ้ดเวลาอนัสมควรแลว  ขออนญุาตเปดการบรรยายทาง
วชิาการเพือ่สรางความตระหนกั เรือ่ง การกาวสปูระชาคมอาเซยีน
และขอเรยีนเชญิวทิยากรบรรยาย เรือ่ง “กาวสปูระชาคมอาเซยีนใน
ค.ศ.2015” ณ โอกาสนี้



11�������	
�����������������	������������������
	���� ��������!
�������	"#��
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������ ������������	���������� 	.!.2015"
��� �����	
�����	��  (��������  ��	����)

�����������������	��

��������	�
�������
����������		����	�� ������	������

�������	���!"�!��#���������$%�������� 31 #�����$ 2552

���&
��$� '����(&$��)����*����%�����������	��� �����+,�'
�� -

	��.! ��%���	,���
�!��/��$������!0 2015 �!"���%������������,���	'	��

��$%��	���!"���'�	��67����*)���	)�+�(���
��!8����������
���$%�������(

�'
�����$�!"���)� $�	���9��)�	��$��!"��9�����
������,� �*����'


.$
�
��.�,������$������
������� ���	�����.$
��,���$������($)�/


�	)�+�(����:*��!�����.�� ��	�'
�	)�+�(���!������$�/)	������

��(� 10 !����� �*����'
������	��!�����.��$����$��$*��#7��

��	�6�*)��� �*����$��$!��/�/�')��
����/��'������	�:����',

(Association of Southeast Asian Nations ��%� ASEAN) 	
�'�(�+�(�

��!�����.��=��!>)??�	�����*@ (The Bangkok Declaration) �$%��

������ 8 �)����$ 2510 ���*����/������?�$�7 ��%�	������	��

'
��!�������)$ ���$��*����	 (*)���) F��� ��$��'�7 �!"�

��G$�'��'
��!�����+��.�� $�!������$�/)	&,�	
�'�(� 5 !�����

!��	���,�� �)�=������ $������ HI�)!!I��7 �)��=!�7 ���!�����

.�� =��$����!�����7��	����$'����)�$��	�*%�����$$�������J�$)J��
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���',��	��+���!K��	��J����	��$

��	��$$)��)�'7 =��'��

'
�$�.�,$�!�����'
��- �+,�

�!"��$�/)	�*)�$�')$.�,�	
 ���.�

��������$ �������$ ���

*$
� ���	�$*�/� '�$�9���

��(���($�	')	��
�&,�����+,�$��!"�

�$�/)	������',����
� ��

J�$)J����( 	���+,��
�$�!"�

�$�/)	+��	�$*�/��9��,������$��$�/)	�����(� 10 !�������

J�$)J�����/��'������	�:����', $�!��/�	���$	����(��)(��	%�� 600

�,���� $���	�J�*�������G	)������� ����!"��������+��!������
�

�������(� ASEAN + 3  (ASEAN + ��� ?��!O�� �	�����',) ASEAN +

6 (ASEAN + ��� ?��!O�� �	�����', ����'����� �)������7 ����)�����)

���!������
�������%�� - �/
� ����G��$�)	� ������ ������ �!"�

��
��$�	 =���:*����
���)��!0���!�����.���!"�!��#��������

���.�,$�	��	9�����,�!"�������
�/�') �
�&���,$�	����)�����+,�

��	!�����.��+��!������
������+,��',����+�(�$�	 ��!����

�9��?����������
�&�	����F��	���!"�!��#��������+��.���%�

!8?�����$+����,�J����!�������/
���������	�
�� �'
	P&
��*,�

$�.�,��������
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���������	
�
�����

       �������	
�	�����������

������� ������	�������� 	

��!�"�  �#�����$%�����

��!&��&'��'"��	(�� 9 (��$����

���(����)'������ ������* +.�.

2546 (".�.2003) /#��1���(�

���!���������%'#�	����7�88����'#��"������������������ :$�$

(�� 2 (Bali Concord 2)  )'�/#��	���;<��%(� "�� +���1�=)(

'.(��>�? !����� �����@����
�	%(���
?����� %'#�$�	

����� A�����(����������� 2020D (ASEAN Vision 2020) (���1��'

��G��������� 4 ���� �+�����&	+�H���������%����  A��!�"���

�����D (ASEAN Community) ��#��I�/��1�J=������* 2563 (".�.

2020) )'��1��'��G�����%�#��� ������* ".�. 2020 (+.�.2563)

�������=���I�

1) �	����:��(�L��	���!�����������:��	��#

2) �#&������+�����+�H������	��+����

3) ��&	�7����+��M���$���(�������

4) !&�!�L��	��	"�(���������(

L����J�!�$��#������	 A�O$���������D �P�	(1��#�(����I�

AM���8D ��$�����"�	���&����(��������(��	 10 ���(�

��#��I���P�	�'������ )'����$��&��������L��"�������������	
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�$'#�� L$�	��I� "���������

3 '#�� ��� 3 ������� %'#L��

'#��������	 ��#=�'���	��!�"�

������	L��"�������"	�������

(ASEAN Political and Security

Community - APSC) '#��

��>@��= ��#=�'���	��!�"���>@��=������� (ASEAN Economic

Community - AEC) L��'#����	"�L����H�M�  ��#=�'���	��!�"�

��	"�L�� ��H�M� (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)

��������+���@��
�	"���������(��������= 3 
#� %'#L�� ��#�!#��

��'����=)'�����:��(���� ��%��L(�L�	��=�������    �P�	���

L����� L����#���+�H��"�����I�����
�	��!�!� �P�	�����/#��1
�	

���(����	T ���������%'#��J�!�$��#��	�'����I���!�"��������

��#�J�
P�������'�� 5 �* (1��#��G���������I���!�"��������

)'���$�?�=��#�	���'
P�����* ".�. 2015 (+.�.2558)

��������������	
�
�����

/�
�	��'1���������

������+���@��
�	"�����������

���'J�����'����=)'�:��(����

�����#���'����	��+��>���=�?�L$�	

��I���	;<�� "��;<��(����J�'#��L��

;<��(��%����J�'#���P�	��	�������:��(������	/���#��+�H��"������
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$%�     �������!"�.!.�,/,� �*����$%��$�/�')�����/�')��.$
��P��,��

��	���9��)�	����- �$,���!"��*��������+,���,�� ��%�.$
�	)����$

��P�*,��',��	������(� 10 !������$�/)	 	���9��)�	�����
���(�	P�9

�!"�',����')��%���%�����	.! �
�&���,�	)����	�	6_7���/%���
� ASEAN

Minus-x �����,$�	����	����	�����+�����!������������%��� 	�6�

���	�
��!�����.�����	P',��!>)��')'�$���	�	6_7 ASEAN Minus-x

������!����P������%���$���		���+����G#��$��?$�'�� 190

�$%��*�,�$����+,��
�$����$	��	�
�$���������.�,$�	������$.!

	
����,���(���,�J������.�,

��!����P�	��.$
���	��	)�	��J����F%��
���$��F�/,.�,

���������� =��F,��!"���'�	��67J��#��$/�')����	)�+�(���!�����

�������,��
�&�	����'
�!������%��- �������� !������$�/)	

����$��F�
�$	��!��	�����%��*%�����������	,.+�
�$	��.�, ��

+6������%����)�#)$����/������%���!��/�#)!.'���!������$�/)	��

!���������� !������%�����+,�$����	��	)�	��J����.$
.�,

����9����!����P�	��*�[�����$�!"���
�+��!��/�/����

.$
$�+,�����,����- ��(���(���		��*%(�G����	������$�
�$$%�������

��(� 3 +,� ������	�
��$���,������$��F&
��!��.�,J���',	�����%�

�
�$	��+��!������$�/)	�!"����	�6�.! &�+��	���9��)�	��

'�$���		��*%(�G��+,��',���/
�����&
��$�	
���,�	)���(�&������

&����� &����%� ���'�(��'
	���)��)�$���$�
�$$%������� ��!0

*.�.2510 �!"�',�$� !�����'
��- ��������$����$�
�$$%������$�

�!"���������	�
� 4 ������ ���&�+�����$�
�$$%�������$/
�����%�

'
��- ����	)�+�(��9��,!�������J�$)J��������&
��*,��)	b'���(�



16 �������	
�����������������	������������������
	���� ��������!
�������	"#��

�9��?- �����'$�.�,�������(� �/
� �)	b'����	)�',$�9	,�� $�F��

�)	b'�j$����7�	��7 =��.+,��������� H1N1 J��*)��')#��$/�')

����$) ���.+,���� 2009 �!"�',� ���
������!"�&����� �/
�����	)�+�(�

����%������$�
�$$%�����,��	����	��+�����!��������.$
*�,�$

��%����+,����$�
�$$%�'
��- +�����������.$
$�	����������� ���

!�����',������	���������+,��
�$�����$�
�$$%�����%�������%���

�����=���/,���	 ASEAN Minus-x �!"�',�


%�������	�� (ASEAN Charter)

	��	9����!K��$��

��	���!"�!��/��$��������,

��(���$���(�+,������+,����� +,���

�%��!"��)������
�'%���',� 	
���,�	)�

���	���*%��$��(�J�$)J���������

=�	!�����'
��- ��=�	'
��

���'�$���
�������$����$�����)��������)��+�(� ����
�&���,$�	��

!��	���/, X	\��'�������Y (ASEAN Charter) ��%�!>)??�/��9

����)� (Cha-am Hua Hin Declaration) ��	��!��/�$������

������ ���(���� 14 ������+�(�����
����%��	�$J�*��#7 - $����$ 2552

(2009) 6 �9�J�����)� �������!���������+��#7 !�����.�� ���

�!"������)�$',����$�!"� X!��/��$������Y ��
���!"���!#��$

������9.!�
��)F�	���!������!������)����?
 �%� �!"�	��!������7	���

	���9������	����$	�
�$���$� X	\Y �!"� G������9��? (Rule-Based)
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	���� ��������!
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=���$�/)	��(� 10 !�����

��',��!>)��')'�$*��#�+,�

'	�� $�	��	9��� X	�.	

�����+,�*)*��Y *�,�$	��

��,�� X������Y ��,$��F���

�!"� X�)')�����Y $�	��!�����,

�!"����7	����$� X!��/�/�Y �!"�����7	��� �*%���*)�$!���)�#)J�*+��

	����$	�
�$��,�	)� X	�����	��'���)���Y ��		��!��/�$�����

&,��9 ���!��	>�!"��6�$�'�� ��%� (Councils) +���������9��,����

�� 3 ������	 $�	���*)�$�9��� X�9��	��+�#)	��Y (Secretariat) ���

&,��9��'9���
���+�#)	��  (Secretary General) ��	��	��( !��/��$

���������$�	����������!��$�6����*���*� �����/
���
������
��

�$�/)	+���������� �
�&���,���$�
�$$%�����������������
���

��	�6����$�
�$$%�	��������$- �
����$�
�$$%������
��HK��	�,

/)��)��+�(� ��+6����+,������������9$�*)���6� �%��,�����$*�,�$+��

!�����'
��- �����$F��!�����.���������	)���!�������+��+���

$)��,	��+�����%����+,��
�	���!"�!��/��$������.$
�����&��9��P�

'�$	����������'�(��!K��$��.�, �/
� �,�����$.$
������	���$%��

���	��+�����$��������%����$�+,������F�	',����	��&��	���

�*%����,	��	,���
�!��/��$������$�	���9��)��������	�6������	��

	����J�*��=�! (EU) ���$����$	,����,�$�		�
�	�
�$!�����������

!��$�6 15 !0 �����(���		��������,�!����	��67��	����$	�
�$

!����������!��=�!���&
��$� ����P��
����$*�,�$������$������

��	���9��)�	�����	�
���!"��)�����',����,���$�9��?��
���)��
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F���$,�
��'
��)$������$�	����$'��	����
�����$- �'
��

���!>)��')������$�	��!��/�$	��F��!0�� 700-800 ���(� ���

�$�����$�
� ������	9���$�	��!��/�$��
���
���,������� 2 ���

'�$���'
��- �
�&���,��',��$�	��')�'�$	���9��)��������!"�

&���		��!��/�$�'
�����(� �*����$%��$�	��!��	���/,	\��'�

�������
�$	����,���	!�������',��!>)��')'�$ �!����.�,	��	��

���������!��	��'���
�������)')J��� $���'�!��/�/� !��/�/�

����)�$�+,����
�$����$�
��/%��F%�$�	+�(� ��$��F�9�)')	��$'
��- ���

F�	HK��.�, �*���:���(���	��(.!	\'
��- ����������9���$'	���
�$

	�� �9�!"�',��$�	��!>)��')'�$ ���&,����.�,���$���$����,$���,����

')�'�$	��!>)��')'�$	\��'����������&���		��!��/�$��	���(�

�%� ������)���7 *)������6 ��+�#)	�������� ��	��	��(� .�,$�	��

!���=�����,��J�������7	�+������������!��	����,�����,��

	��	\��'������� �/
� ��	��)$$������+�#)	��@ 2 �� !����*)�$

�!"� 4 �� �!"�',� �*%����,�$�/)	��$��F�9��)�	��'�$.�,�
�� �9��,

��/
����	+��	���9��)�	��'�$	\��'����������$���&)�/��

���	'	��
����!�����.�� ��%�����	',���!"�&,����*%(�G����(��$����

&��	���	\��'���,$�&��������/,��
���!"���!#��$ 	
�����!�����

�������$�����/
��'
�'9���
�!��#��������'
���	!�����.��

��!0 *.�.2553 (�.�.2010)
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�������&�'���*���+����	��

���'�(��'
	���)��)�$

	
�'�(������� �$%�� *.�.

2510 ��F��!8������!�����

.�� $�������9��?'
�

���$�
�$$%���J�$)J��    ��

����$�=��'��� �����

��P�.�,��	 �$%�� 43 !0�����,�

���F��� ��$��'�7 ��G$�'��'
��!��������$����(� �!"�&,��)��)�$!8	���	

���	���$%����,�	
�������
�$	��!������$�/)	����)��)�$	
�'�(���	 4

!����� =����,���$�9��?	��	��!K��	��J����	��$ 	���$%�� ���

���$$�����J����J�$)J����,$����$/������)��+�(� J������/
��

��
�J����	��$��$$)��)�'7 '
�$����'���	��G$�'��.����	�
�������

�%� ���������7 !8����/�� .�,!8	���	�������G	)� ���$'	��

�+'	���,������������� (AFTA) =��$�!�����.���!"�&,��)��)�$���

+���&�$�����	�����(

'����
�����$'	���+'	���,������� ASEAN + 3 ���

ASEAN + 6 ���$�&��/,������ '�(��'
 *.�.2535 ������	9����$%��

������ 1 $	���$ 2553 ���&
��$� �/
� 	����J�����,	���)��,���

J�$)J����,���%�����7 ����9��,���
����?
�!"�	����$�	 �+,���&)��
�

�!"���%�������*)����$�	��*�����	����,�$�&��������/,����� J����	/�

���+�����$*�,�$ $�	���+��������$�)*�	�7�)���67�������%�*)$*7

�'
�����$�!"���)�+,�'	�� AFTA $�	���9+�(�'�(��'
!0 *.�. 2535
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���.$
.�,�!"�	���9��)�	�����+,�$�%���
������+,��� $�	�����	��

������J�����'�$�9�������
��!������$�/)	��(���)$ �9����

�$�/)	��$
��,��)�$�9��)�	��J����!0 *.�.2558 ��
���!"�+�(�'��

�'
���.�,�
�	��!��/���$*��#7��	�
�$��������(� 10 !������,$����

=���)(��/)� �*���.$
��$��F�%�������,�������
�������$.�,�'���$	��

�
����,� $����!��������$����$*�,�$��	���'���$	�� �/
� �)��=!�7
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�!��/��$�������!"�������
�/�')

����!"�&���		��!��	���/, X	\��'�������Y (ASEAN Charter)
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�+�(�!�����

'
��- ��,���$�9��?��	���,���)���	���/)(���( �/
� ?��!O�� ��� �	����
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�!8�	\�	6_7�
�$	��

��	���9�����(����� ��
��.�	P��!����������
���	������	P���$�

���$�/%��$����������� �$%������	&�	���9��)������!0 *.�. 2543

��������$��F��$'��	��.�,�$,��/,��'
��$'��	��.�,��
����������
�

$���	J�*



23�������	
�����������������	������������������
	���� ��������!
�������	"#��

���
��+��!��/��$

����!"�!�	�&
� .�,$�	������.�,

������!����P� �/
� 	��

!K��	�����$+����,� ��,��

���$.�,��%(��/%���� �����+,�

*)*��=�����')�)#�  ��,��

���')J�* ��,���$���� 	��

!����P����$$�������!�����$
 	��+���J��*)��')���#��$/�') ���

�+���.�,����	����������	�
� Blueprint ��%�*)$*7�+��� ���.�,���	��

��������	��!��/�$���������!�����.���!"����(���	�$%��!���

	�$J�*��#7!0�����,� (*.�. 2552) *)$*7�+������!"���%������!��#��

������ ����$�/)	��',��/
��	��&��	�����	��!��/�$���������

!������������$'
�.!

	��$�*���'$��

.!+,����,��
�&���,������

$�$)'�!���������	�,/)�

$�	 .�,�	
 ASEAN +3

��� ASEAN + 6 �!"�',�

=��!��������
���(*�,�$������
�$$%�	����������
���'P$��� ����P�

.�,��	&�	��!��/�$�������������)� !��������
���(�
�$�$P���)���,	��

�������9���$�	 �'
���������+�����$��$��F��	���/,��)� $�

	��F	�F�����	���/,��)� ���=���	��'
��- ��$���	�6��!"����(����

�'		�����	���������.!����	��+� .$
$����#���'�7��	���/,��)�

��%�$��!K��$�����/������
�',��	����.��
�$	�� �'
�!"��*���	����
�



24 �������	
�����������������	������������������
	���� ��������!
�������	"#��

�$P���)��*%��$���������=���	��+��'��!"��
����?


�� ��������	


�������������� (ASEAN

Economic Community - AEC)

$�*�[��	������%�������G	)�

+��!��/��$������$�

'�(��'
!0 2535 ���$�	������9

	������$'	��'
��- ��%���$�

��(�����,��	���,� �����)	��+�������� ��%���	������� 	��!��	��

���$�
�$$%��,����'���	��$ ��$��(��!K��$�������!��/��$
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���!"��9��� ���$)�/
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Production Base) ��$�	�����%����,�����*��	�.�,��
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�$

��	�6����	�
����	������$��=����������#���'�7���.$
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Importance of East Asia

� Population : 3.7 billion

� Combined GDP : of more than US$10

trillion

� Two thirds of global intemational

reserves

� Fastest growing region in the world.

Asia will likely continue to be the largest

reposilory of savings - and source of

investment capital - in the world.

Associati0n of Southeast Asian

Nations (ASEAN)

� Population : about 570 million

� Total area : 4.5 million square

kilometers

� Combined GDP : almost US$ 1,100

billion

� Total trade : about US$ 1,400 billion.
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#��
�(��:�-	�����

�����	0�������� ASEAN+ 3

()�;-#���/�)������+�#��

��(;	�	!6�$3�/�)��: 3.7


�	&��	�	 �
��)/�)������/�)��"(�	�
�����������������$3�
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����
�	&��	�	 ���	�+	���������!��������������-	�����

/�)���������+�#��-	�����*)��	� �%()!���&-#�����(����*��0*

�� GDP -	.6��.��!6�*���/���� �;-#����
�(��:�����������

���!;���-	�����	���!����$
�(��:��1
�).��-	�����	�
���

��������� ,*�()*�����/����#	��$3�����������������()�����

���(�	 ���/D�	 ���#&� �3�����*������(����*��0*��	�������,&)��

����
&����!6�*������	���������� 0�����/D�	�/>	/�)��",����������

������-	�����	�
��)������(����*��0*����"�4T��(!6� *������

���#&� ,&)(�	*��&;��� �#%	������,������0&�()/�)!�/?�#����

�"�4T��(��������3+	 ,*�(�	�&���������&��)��	����� *���&� GDP

�1
�)����������V� !6�$3� 2 #&��

-	����������	�� 	�

(��	�+	���	���!	��!	�	���

���"3�4���� ASEAN+ 3 ��*�

�����	 
�(��:�(��������(�	

���/D�	 ,&)���#&� -#����!	��!	�	

������	���"3�4�,�������	

�/>	(;	�	��� ���	 �����-#���	(;	�	���,��	������	-	�����	

�/����	���(�	 ���/D�	 ,&)���#&� �/>	*�	 !;#������	���������-	

�����	,&)/�)��"��� ()�#%	�������6&���������-	����������

*)��	����6&���!6� ,&)�������!��	��	��0&� ��+�	�+����/$3�-	

!��	�������	 ASEAN+ 6 ���/�)�������� 3 /�)��" ���,��

!�*��&�� 	����,&	�' ,&)�	�����3��*����%����������������

�����	 �������%������
�����-	���������������
&*������	

High-Powered Asia-Pacific Partners

� ASEAN�s neighboring dialogue partners

- China, India, Japan, Republic of Korea,

Australia and New Zealand - are

participating in the regional integration

process started by ASEAN.

� They have signed economic framework

agreement with ASEAN.
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���&���/�)��" ASEAN+ 6 -	&��4:)����������*�����

����������� !�*��&������ ���/�)!��&!;��%(����������,&)���

���!����$�����������������������������&��� ASEAN+ 3

#��
�(��:�-	

.�
�����!���!�#&��

������������-	���

����!�6/�)���������	

�(���������!�/�)����

!����,&)��C	�������

()�/>	�!����-#��,&)���	

��������!��!�����#&� $���/���������	�#��	���	#&��#	3�� ,&)

���*��!����-#��!�%(.��-	/W 2015 0���� 3 �!�����;#	������+;���	

#&��	�+���-#�&�� !��	������������������"3�4� �3����6-	�!�/�)����

!����,&)��C	�������()*���/>	�!���*���&�� �3��$��/>	

�!�!;������!�� 	�(��	�+	()*��
�(��:���������!�����#&���	X

0���1
�)�!�/�)�����"�4T��( ()!���&����!���	�+#�����"3�4�

����������

�/���
��0���$����1��������

,��-	/?((���	()������
�����-	���&���������)#����

�&���/�)��"-	�����	 ,*��������%�������	�3������+�#�� 10 /�)��"

�%���()$6�,�����/>	 2 �&����!� ���,�� �&���/�)��"��������
�C	�

�/���-	�)���#	3��-	���X ���	 ����������������	 6 /�)������

Vision of an �ASEAN Commumity� by 2015
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�	0�	����� YZ&�//Z	!' !���0/�' ��� ,&)

��6�	 ,&)�&���/�)��"������)������


�C	�*�;������(;	�	 4 /�)��" #��

�������������	 4 /�)������ �����	��

&�� ���
6�� ,&)
��� ,*�����������#%	

���-	/?((���	��������/����/>	�����	 7

,&)�����	 3 �	���(��/�)��"�����	��

������(����*��0*��	������� ,&)���-#�����!;���-	���!�����	

�/>	&;���,��,&)!;������!�� ()�#%	������,��-	/W �.".1983 �����	��

��������-���)���6/�-	���,&�!�	���,&)�#�� ,*�.��-	��&�

�
���������/W�&��������/&���	,/&�-	���������3+	���������%�(	$3�

/?((���	 	�(��	�+	�����	�����-#�����!;�����������.�4�()�#%	(��


�C	�������	�����	�� 0���1
�)��������-	���	���"3�4�

	������	�)��������"3�4�*	*�	!��	-#��-	0������	/�*��	���*�	 X

-	0V(���	�'��*�+�������������%�����

����������	()!����$
6�

.�4����]40*�*�����/>	

������ $3�,������������	����

English Program #��

International Program �%*��

/�)��%	�������		�+�/>	0(��'

!;�����0������	�	���*�	X -	/�)��"������()*�������
�C	�

��:.�
���(���������	���!	.�4����]4-#�$3��)������!����$

	;�/-�������������	�������	

ASEAN Member States

Founding member Atates:

1. Indonesia (1967)

2. Malaysia (1967)

3. Philippines (1967)

4. Singapore (1967)

5. Thailand (1967)

States which joined later:

1. Brunei Darussaiam (1984)

2. Viet Nam (1995)

3. Laos (1997)

4. Myanmar (1997)

5. Cambodia (1999)

DIALOGUE PARTNERS OF ASEAN

� Japan

� China

� Republic of Korea

� Australia

� New Zealand

� India

� European Union

� United States

� Canada

� Russia

� United Nations Development Program (UNDP)
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����������,����&��!������&��"	��-2������*%��&�,�3�

0��1����������

,�	.�
���&�

,!��$3�����/>	/�)����

�����	-	/W 2015 �3��

�#&���&���/�)��: 5 /W

0���1&���()*�������

����	��6-	�����������������

�����+� ASEAN+ 3 ,&)

ASEAN+ 6 �3���/>	0(��'

!;��������������"3�4�()*�������-#�#&��(�����-	�����.�4�

�
������������ ���"3�4����()*��!�����	��� ,&)��:L�*���

-#�
������()/���*�� ,&)
������()*�!�6-	�����������	,&)����

��.6��.��������()�/>	 ASEAN+ 3 #�� ASEAN+ 6 ��� #��


�(��:�(��/�)������������/�)��: 60 ����&��	�	 ���*����6-	

/�)������/�)���������	 �3������6/�)��: 270 ����&��	�	*�

�/ ,!�������:L�*������(����"3�4��/*��������!����$-	���

,�����	 ,&)-	����;��	��������	��/�)��: 200 &��	�	  ���	�+	

����*��������
������	���(3����-������*��������
��������

���4).�4��
������������ #��,*�����/$3���������4)-	���

�;��	 ���4)-	�����6��������	��	 �3��������!;��� �	���(��

�����	������#&��#&����	�������,&)�	�����������0��!-	

�������	��6-	���������#&��#&������&��� �
�����()��6-	����
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�
���
 �	�����������6�����������*���	-	�����		�����,*�

����-(�����6 -	����&����	/�)����/�)��"��	-	�����	��6(��/�)��"

���,&)/�)��"!�������	X ��������	���,*������������*�����

����	��6��������������	�
����3+	 ()�#%	���(����*���	-	�����	 ���	

�����	�� ���
6�� ,&)�	0�	����� _&_ ����������)*��	-#�(������	

���!	.�4����-	!$���	���"3�4�*���X (;	�	���	�� -	�:)���

��������/�)��!��
�	�'#��!	��!	�	-#��	����������	.�4��
��	

���	-	!$���	���"3�4�������&� �3���/>	!������	������&-(���*��/

���()��6������-	!����/�)���������	 0��/��"(��������6

��������-(-	��������������/�)��"�
��	���	,&)/�)��"��	-	

/�)���������	

	�(�������6,&)����;��	������	,&�� *����/$3����

�������3����	,&)��	 #�����������6��������-(���$6�*��0��!-	

����������
�C	��%�;������ ���()�#%	���(��*�������������

/�)��"���#&� -	���-#�����!;���-	���"3�4������/�)��"���

,&)/�)��"��	X -	�����	����(���(��-	��*�*���X ��+���C	����

���"3�4� �"�4T��( _&_ ���/>	��&�	�	 ��������-(�����*���X

��/�)��"-	�����	,&��(3�!����$#�,	����-	����������


�C	����!��&����������������	������������%� ()�#%	������

��),!���#&�#&����#&����!�6���/�)��"-	�����	 �����+�(�	 ,&)

���/D�	���������%� #��������"3�4�����;-#�����-(-	��������������

/�)��"��	����
���
 /�)��"����%()�/>	����
��� D̀��*�+�����
���

��������� ����*�������!����������6��������-(-	��������������
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/�)��"�
��	���	,&)/�)��"��	-	/�)���������	(3���-������

�������������"3�4�!��	-�!��	#	3������	�+	 #��,*��/>	��������

*������������	�)#�������"3�4�����)�� (3�()!����$�*����

����
����
������!�6/�)���������	���������/�)!����.�


-	!��	������������

������	�"�4T��( ���	

������� Free Trade

,&)���!����*&��������

������	-	�����	 	�(��

���-#�����!;���-	�����

��������-	�����"�4T��(

,&�� ���*��-#�����!;���-	����������!�����	 �
���*����


����������������������������()�/&���	,/&��/��������!�6

/�)���������	�����*%�*�� /�)��%	#&�� �� ���"3�4�����)���

()*��!�����	��� ,&)��:L�*��� -	���!���������
-#�!����$

��6-	/�)���������	��������:.�
 ��+�-	��������������������

(����"3�4�,&)����!�6*&��,����	����:L�* (	$3����!����,��

��	�)��� Ẁ�� (Skilled Labor) ,&),����	���̀ W�� (Unskilled Labor)

���	�+	-	����*��������
���-#�,����:L�*(3�������������/>	

#	��������������������)������"3�4�����	�+	 #��,*��/>	�����

�����"3�4�����)���-	���!����������6����*�)#	��-	�������

�����	������
 -#���������*�)#	��-	������
��	���	-	�����*�

	�(��	�+	�	���(�������	�/>	��'������������

�)#����/�)��" (International Organization) �����!$�	)���

ASEAN Charter: Reinforced

Commitment to Free Trade

Article 2. Principles

n.Adherence to multilateral trade rules and
ASEAN�s rules-based regimes for effective
implementation of economic commitments
and progressive reduction towards
elimination of all barriers to regional
 economic integration, in a market-driven
economy.
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�5#��� (Legal Status)

����������� EU #�� UN

(3�*��������*��������


���-	������5#������

*������	��6������	 0��

*�������-#�������6�����*�+�,*��)������"3�4���+	
�+	T�	 #��

����"3�4� �
���*�������!;#�������;��	������*�(;	�	������

�(����/?�#�����5#������.��-	�)�)��&����	�		��

#����-	�!�/�)������������������"�4T��( �3�������

����;��*�&��
��-#����!���������
!����$���	����/�;��	-	

��*������	��	X ���0���������5#���/�)���
���;#	�

����*����;��	������*�����&��� ���	 !$�/	�� ��	*,
��'

��"��� ,&)	������� �/>	*�	 0����������
6����-	�)�����'��

������
�/,&�� ��+�	�+-#�������;#	��)��������+�*�	 ���	 ����&���

/�)��������
����)�����()*�����	���!�-�	���*/�)��

������
���-��.�4�$��	 ���	 .�4���� .�4������	�� _&_ �
��-#�

!����$	;-�/�)��������
�//�)�����
-	,*�&)/�)��"���

���	�+	(������&����/,&������*�	 /�)��"�����������������!	��!	�	

-#��	����������	.�4�����*���	-	�����	.��-	!$�	"3�4�

�)���*���X �;-#��/>	���!���/�������!;������()�;-#��	����!��

0��!-	�����/�;��	������*�-	/�)��"!����������	��	$3�

,��()���*�����*�,�	!6������%*��  -	�:)���/�)��"���-#�����

!;���������"3�4�-	��������������/�)��"�
��	���	 ,&)�����	

/�)��"���()������/�)0��	'�����*%���� ���,�� !���0/�' �3����"���.�


Chaoter ll: Legal Personality

  ASEAN, as an inter-governmental
  organization, is hereby conferred legal
  personality.
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���	.�4�!6��������
!���� �	���(��	��&�����	&�� ��6	;!���0/�'

-	������������1&����������� 50 /W ���/�)��"	0����-#�

!���0/�'�/>	/�)��"���-��!�.�4� (Bilingual) ��.�4�(�	,�	����	

���.�4����]4 	�(��	�+	��������/�)��"	0����-#��	!���0/�'

(;�/>	*����6.�4���� 3 ��.�4��
��	���	������

-	/?((���	#��
�(��:�(��0���!����/�)����-	�����	

��+�#�� 0����*�������/����������)#����/�)��"�����	�����

��� ()
����.��-	�)�)��&���������/W����#	��/�)��"���()�&��

�/>	!������6!6���� �
��)���������;�	����	������ ��/�)��������

	�� �	����/�)��������;��	(	$3�/�)��: 60 /W&�&� -	

�:)��������/�����������������	��()��&��4:)*����	����

�����	����/�)����!6����	�� ,*���/�)����-	����;��	��� ���	�+	

,��()�/����������1
�)-	�����	����/�)�����
������������

0�����������
�(��:��������:.�
���	�&� �%()�#%	������0��!-	

���,�����	������������/�)��"�����	��������� �3���/>	

/���G���:'����#%	�������(	 ,&)	���/>	#�����������

0(��'���	��!	-(!;#���!.����"3�4�������	;��������)#'��

	�(��/�)��%	/?�#�-	�����"���.�
���	��� ,&)��:L�*���

,&�� /�)��%	!;������*��-#�����!	-(	;��������)#'���������

�&��)����0���!����/�)���������*����
�C	�/�)��"���-	��

10 - 20 /W����#	�� �	���(��-	/?((���	����
�����/�)�������

����� #���(&�&� �
��)�����,*����	���,&)����*�	��&� �3��()!��

�&*�"���.�
��/�)��"���-		��* ,&)�)�����"3�4����

�*��������
��/w���	,&),��/?�#����()�����3+	������
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!;#������
�C	�/�)��"�����	��-	����/�)���� �	���(��

�����	��-#�����!;���������!�����	  (3���	0��������������

!	��!	�	,&)���������#&�(��!�*��&���
��-#�	������	�����	��

��0��!�/����	-	/�)��"��	 �/>	��&� 5 /W 	�(��	�+	�����	0����

���()!������:L�*�)���/�������(;	�	 3,000 �	.��-	��&� 5 /�

0��������;#	�,�	�������(	�����:L�*�)���/��������#&��	�+*��/

���()�/��6-	.��!��	-���/�)��"���()����
�C	�/�)��"����

�*%�"���.�
 �����/������������/�)��"���0�����/����#	��

�� 10 /W ()�#%	������ /�)��"������������,�	�;&���	����

�/>	�)�� ���T�	���6&����������;&���	-	�����;	�����	*���X

�
�����������*�����-��,&)����&�*�3+	��,�	-	!���������,�&	

������/�)!����.�
 /�)��"������-#�����!;���������
�C	�#��

����/&���	,/&�����0���!����0��������0��������	 ,&��(3����

��������
�C	��	��#&�� �3���#��	���#&�����*�+�!$���	���"3�4�

��+�.����T,&)���	-	/?((���	 �������	�	���
�C	�!$���	�3���/>	���

�/&���	,/&�����0���!�����/>	*��*�+� ,*��&��-#�����!;���������

!����,&)
�C	��	�/>	�	�����&��� -	�:)��������	�������

�*�����	�����	���()�;0������-#�� !������/�)��"���()*�������

�����-#�����!;���-	���!�����	-	����)�����	 ,&��(3�!����,&)


�C	�0������#��!$���	-	����0���!�����/>	&;�������!;�����

&���

	�(��	�+	 /�)��"���(;�/>	*�������-#�������6,��

�	�������)����
���*��������
����
��������&�	�	�����(��

����������-	�!��"�4T��(���()�����3+	������������!�6/�)���������	
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*���������	 /�)��%	���&��*��.�4�-#��#&�"6	�' ���������

�*��������
���������;-#��	��������������-(,&)�!���/����

���������-	����������	��������/���G 	�(��	�+	���*�������!����

������6��������-(-	��������,����)������
�C	��������	 7 ���

�����	 3 �3��$���������	����6-	�&���/�)��"��������
�C	����

�"�4T��(,&�� ���()��-#��������
�C	��)������-#����������#&�

�3����	,&)��	��������#��)!�

����
�(��:�-	��������"3�4� ���
6�$3�,*��
��������

�&��)���� FTA ������"3�4���� �/>	������1
�)!������-�&�*��

������	�/ -	�����/>	(�������*��������
����
������!�6�����	

()*��������1
�)��������	 #��,*�*������� ASEAN + 3

,&) ASEAN + 6 �����//�)�����
�(��:����� -	/?((���	()�#%	

������ /�)��"(�	����&%��#%	$3�����!;����������	 �����-#���	

-	���(��*�+�!$���	��(�+-	/�)��"���(;	�	��� 0�������-������

�&������/�)��"���#&��3��-��������,
����C	������������	 ,&��

(3�-#���	,��	������	����
���/����	��6��C	����.�4����/�)��"(�	

�
���,*�(�	�
��������������;�	�	��	.��#&�����#&� 	�(��	�+	������

����&��	������	��������"���.�
!6��
�������	�/����	���/�)��"(�	

������ ��+�	�+���-#���	,��	������	�
���/����	-	�)���*���X 0���1
�)

���������)������"3�4�-	�#������&�������T��&(�	-#����!	��!	�	

���	��	,&)��6-	!�����	���,����(�	 �3������*�T�	����������

�)������"3�4���/�)��"*)��	*�-	/?((���	 ���	 �#������&��

/?������3��*���	���#	3��-	!����0&� ,&)��	X �/>	*�	 	�(��

/�)��"(�	 /�)��"���#&����%-#�����!;���-	��������"3�4� 0��
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-#�����!	-(-	���"3�4�����������	�/>	������� $3�,�����#&�

,&)���$3����/D�	()!����$���	)	;#	�������	-	�����"�4T��(

,&)��C	�����/,&���%*��

���	�+	!;#�������*��������
����
������!�6/�)���������	

��/�)��"���-	���	���"3�4�(3�(;�/>	*��-#�����!;������

/�)��"-	�&��� ASEAN + 3 ,&)������
������
�C	�-	����.�4�

�1
�)�����.�4����]4 ���.�4��
��	���	-	�����	���������

����	�+	 ,*����*��������/$3��������	.�4����#&� (�	 ,&)���/D�	

�
����3+	���� 0��!���!���-#����������	���!	.�4�(�	 ���/D�	 ,&)

���#&�*�+�,*��)��������"3�4�*	/&�� 0���1
�)��������.�4�

(�	�3���������(����*��0*����"�4T��(���������%� 	�(��	�+	���

���()������*�����������!�6/�)���������	 -	����������

"3�4��
������������ 0����������$3�����������!�����	���

()*������	��6-	���������C	���� �����6������	-	����#&��

#&���������	 �3���/>	!���!;��������������*��!����-#������3+	

�,���3,��*�$����������
���������

 � � �� � 	 / � ) �  �

����#&����'�� .��!��	

!;������*�������!	��!	�	

-	��������������!�6/�)����

�����	 �� .��/�)��!����

0���1
�)��������.�������(

The ASEAN Business Advisiory Council

(ASEAN BAC)

-inauguraled in 2003 to be the official ASEAN linkage for providing

private sector feedback and guidance to boost ASEAN�s efforts

towards economic integration and to identify priority areas for

considerations by the ASEAN Leaers,

ASEAN-BAC is mandated:

To provid private sector feedback and guidance to boast ASEAN�s

efforts towards economic integration.

To identify priority areas for consideration by the ASEAN Leaders.

In fulfilling the mandate to provide policyrecommendations to the

ASEAN Leaders.

ASEAN BAC organizes the annual ASEAN Business & Investment

Summit (ASEAN-BIS) to coincide with the ASEAN Summits.

The national ASEAN- BAC Council members also intiate their

respective national activities to obtain inputs from their private

sector represetatives.
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*��������'��/�)��!����-	.�������( ���,��  ASEAN Business

Advisory Council (ABAC) �3��(��*�+��3+	�
���;��	-	�������

����������/>	#&�� 0������-#���������������-	����;��	

-	����������	-	#&��/�)��%	

-	���	���"3�4� *����������������������"3�4���

�����	�� ASEAN University Network  (AUN) #����������

�#������&�������	�/>	�����������1
�)-	�)������"3�4�-	

����������	 ���*���/>	�)������"3�4��	���(��-	�����	

	�(��!���0/�' ,&)YZ&�//Z	!'��������-��.�4����]4,&�� /�)��"

��	*���������-��.�4����]4�/>	.�4������� #��.�4�-	����;��	

���	�+	 ���(����(����-	��������������)���*�;�����#������&��

�(�/>	/?�#���� ,*�-	/?((���	 /�)��"�����	���;&��������/&���	

01��������(	 ��%����	-#��-#�����!;������.�4����]4��	�������

	�(��	�+	�	0�	����� ��6�	 ,&)���&���� *����%�����/?�#�������	

���-��.�4����]4-	�)��������"3�4�-	0������	��+		; �	���(��

��+� 3 /�)��" �����-��.�4�����	�/>	.�4����]4��+�#�� ���	�+	

�������	.�4����]4(3����-����������!;#�����%� /�)�����

���&���������6�	�����-��.�4����]4�/>	#&�� -	��6�	���,��()��

/�)�����
��� 3 ,!	�����	 ,*�/�)����-	�������!������


!����$
6�.�4����]4����� !��	���&��������-�&�$3�!�+	!�����

.6����*�������	�#����'  �6V��#��� ��������/�)��"	0�������"3�4�

����;#	�-#����(���������	���!	*�+�,*��)���/�)$�"3�4�/W���#	3��

�/>	*�	�/ *�������!	�����:�*"�!*�'�/>	.�4����]4 �
��)
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*�)#	����������.6����*���;-#����&�������!����$������	!���0/�'

��� (3�����������/����/&���	�����������	���!	����&��� 	�(��	�+	

-	/�)��"
����	���(������/>	�:�	��������]4����	 �;-#�

�(���'����	-	!$���	���"3�4� ()!����$
6�,&)-��.�4�

���]4����� 	��"3�4�!����$-��.�4����]4��� ���	�+	-	�����

�����	()�#&��1
�)��� &�� ,&)���
6�� ���������!����$-��

.�4����]4-	���!��!�����������/�)!����.�
�����������/�)��"

�������&�����,&��  -	�:)	�+ �������������!����$-	���
�C	�

������6.�4����]4�)#����/�)��"��� ���
6�� ,&)&�� #�����

������/���*���%�(()�/>	/�)��"�����
�C	���������������!�����

�	���(��	��"3�4�&��,&)���
6����������)*�����	������� �#%	

���(��������/�)��"���-#���	,��	��"3�4�
��� &�� ,&)���
6�� -	

/W������	�� 0������	�����)#'����)�������*���/�)��" -	���

!�.�4����]4�
��()��������%�����������	-	#&��!6*�	�	�

��*���/�)��"��� �3��/���G�����%����
6�����������!����$,&)

������(���(��-	�����.�4����]4�/>	�������

�������	
��	��
	��
�	���
� (ASEAN University Network  : AUN)

-	!��	����(����.��-*�����������-	��������"3�4�

-	�����	.��#&�����(��*�+� ASEAN University Network

(AUN) !���&-#�-	���/�)����!�/�)����!����,&)��C	�������

���+� 	��*�+�,*����������*�+�-	/W �.". 1997 �/>	*�	�� ()*�������!��

��6,�	 AUN ��������/�)��� �
�������	-	�������(������
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����������������	���"3�4�

-	����������	 -	����

�����*�+�/�)��"����;��

*;,#	���/>	�&������� AUN

0��*�+�����;�����6-	/�)��"���

-	����	�+	���������*��	*��

-	����;#	�	0�������()-#�/�)��"����/>	"6	�'�&��������"3�4�

(Education Hub) �3��!��&�����,	�	0��������T�	*����)����

"3�4�-	/?((���	 (	��(���	��'  &��4:��"�4T') �;-#�������!	��/�)��:
� � � � �� � , �% �
(SP2) ������-#����
!	��!	�	���!���&
-#��)������"3�4�
��+	
�+	T�	 ,&)
����"3�4� ������
��/�)��:-	
����;�	�	��	
�����	�)������
"3�4���������������/�)��:!;#����; Education Hub  -	!��	����&���
�������%��/�)��"���,&)�����	������������!	��!	�	(����'��
�)���"6	�'.6��.�� (Regional Center) -	/�)��"���#&����'��
���	 SEMEAO, SEMEAO RIHED, SEMEAO SPAFA ,&) AUN
�3��&��	,*��/>	��'��������	���"3�4��������!	��!	�		0����
����/>	 Education Hub  ����&��������+�!�+	
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����;�	�	��	���������#������&�������	 (ASEAN
University Network  : AUN) -��������#��(����������6/,������/>	
�:)������� �3��,*��*�+�0����T��&��/�)��"*��� X -#��������/>	
��6,�	-	����;#	����� �����/�)����:)��������&���������/�)���
!���������	 �	���(������;#	����!����� AUN ()*���/>	
�#������&����+		;-	�����	����	�+	 �5�)�����*���X (3�������
�����������	������� ,&)��6��������()*���/>	 Active Participants
��+�	�+�#������&��������������/>	!����� AUN /�)������������
,&)/�)��"*�����/���G-	,�	.�
*��/	�+
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	�(��	�+	�����������
�(��:��
����������#������&�������

��:!���*��#��)!��
�����������/>	!�����-	,*�&)/W������

-	!��	��

#	�����������������

�����������#������&��

�����	 AUN �����

����
�����-	���

�;��	��� ���� �����

������	����������

������"3�4�0��

�1
�)���"3�4��/>	

#&�� 0�����������	!	��!	�	����;�	�	��	(�� 2 !��	 /�)������

���	���-��!;#������#��(�����!;	����	��(����T��&��� -	�:)���

���	���-���;��(������ AUN ��(�������	 ,&)/�)��"��6�(�(�

-	����������	�� ���,�� (�	 ���#&� ���/D�	 �3��-#����	!	��!	�	����;

��(������ AUN �/>	(;	�	��� ��/�)��:���-��-	(����(����

�� AUN *�/W������	 20 &��	��� �	���(�����-��(���!��	#	3��-#�

�#������&����+		;����������� -	T�	)�(��.�
-	��(����	�+	X ,&)

*�����!��	�!�*	��"3�4�����������(�����/>	��6�6,&���-��(���-	���

(����(���� ,&)������	�����

-	!��	����������������	���"3�4� AUN  -#�����!;���

-	����� ASEAN Study Program -	�)���/�����0�,&)�� ������


�����-	���!����#&��!6*������	"3�4��
��-#��	-	�����	���

��6(�������	����3+	 ,&)����������(��-	������������	����3+	
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����&����&���/>	���!	-(,&)

����������	���(���		�

�����	 ���	 ���#&� ������

��������	(��/�)��"!�����

�����	 ,*��������%*��

!;	����	�:)����������

���"3�4��%��������!	��!	�	

�������-#���	���"3�4�,��	������	������!	-(�
����������	-	

#&��!6*������	 Study Program -	�)���/�����0� 0��*��

���	����/"3�4� : �������&�&���/�' /�)��"���&���� �	���(��

��'���!#/�)����*��/>	�(��.�
#&����#&��!6*������	"3�4�

����&��� 	�(��	�+	���������/�6-	���&)����()
����#&��!6*�

�����	"3�4�	�+�/>	#&��!6*����	������	 ,&)��!$�	�������	��������

�
��)���#����/>	������������	���(�

(��#&��!6*������	"3�4���,&��

()�/>	���&���!;������()!	��!	�	

/�)��"���-#���������6��������-(

-	�������������������	��������3+	

-	.��!��	*���X ��!����

������	��C	���� AUN ()�����(������,&��/&���	����	��6

���������� (Education Forum) �
��!����.��)��6	;-#������%�-	

�����	 0���/Z�0��!-#���%�(��/�)��"!����������	�����.��)

��6	;�������6������	,&)�;������6(����	 *���������/�)��"��������

Projects with ASEAN countries

� ASEAN  Studies  Programme

� AUN  Educational  Foum  and  Young

Speakers  Contest

� ASEAN  Youth  Cultural  Forum

� Student  and  Faculty  Exchange

� AUN  Distinguished  Scholars  Programme

�Collaborative Research

�Information Networking

�AUN Quality Assurance (AUN-QA)

�ASEAN Graduate Business and  

Economics Programme (AGBEP) Network

�Initiative on ASEAN Integration  (IAI)

AUN Activities
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�;��(��������&���

���,�� !���0/�' ()�����

(�� Scholar Program

�/w�#�����-#���%������

����!����$-	����

�������,&)��	X -	

!����������,*�*�����	

����6 �� ����	 0��

�#������&��()�/>	��6&���	-#���%��&���	�+�����6(��,&)����������-(

-	�&��������	 �3������/$3�/�)��"-	��� ASEAN + 3  ������

�
��*�����!������6	;�����	-		��* ( Future Leader of ASEAN)

(����%��&���	�+ ()�#%	������#&��/�)��"��������!���� Education

Forum �
���/>	������,�	�;&���	 ,&)���!�����	-		��*

!;#���/�)��"��� ������
��������()(������,&��/&���	����	��6

���������� (Education Forum) �3+	���	��	 �
��-#���%������.��)

��6	;-	,*�&)/�)��"�������6(��,&)�;��	������	 ����!�+	!����(����

�/,&�� ()!����$!������������-	�����	-#������3+	��� �3���/>	����

������#	3��-	��������"3�4� 	�(��	�+	�����0������

	��"3�4�,&��/&���	 �����,&��/&���	�(���'�3����	,&)��	 �;��	

��(��������	 *&�(	�����,&��/&���	,&),���/?	�����������6&

(Information Networking) �3����	,&)��	-	�)������"3�4� �
��)

���/�)��"���)����������!��!������&���

/�)��%	!;����	#	3����� AUN 
�����!����-#������3+	

�� ��������/�)��	��:.�
 (QA) �3���/>	�����!;������#&���&���������
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/G��6/���"3�4�-	

�"���4���!� �3��-#�

����!;�����������
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�/>	#&��

�������%��/�)��"

��������!����$(��

�;��:L'��*�T�	

�
����
���/���������

(Benchmark) ���.��-	/�)��"����	�+	 #��,*�()*������������

��������/�)��"��	���� 0���1
�)��������-	����������	

�3��-	/�)��%	����&���!���0/�'��������-#�����!;�����������

�	���(��!���0/�'$�����/>	/�)��"��������"3�4��)������"3�4�

*���	���#	3��-	!����0&� �
��)�#������&����!���0/�'������

���!	��!	�	�����*%���� *���������	 �#������&�� National

Singapore �
���,#���������������/�)��:!6�$3�/W&) 1.1 &��	

�#����!���0/�' #��/�)��: 26,000 &��	��� !;#���������#��

�#������&��-	���!�����&��	��(�� !���&-#�����:.�
,*�*���

(���#������&��-	/�)��"��	X -	�����	������/���G

	�(��	�+	 AUN ���������
�����-	���-#�����!;���

������(��0/�,������/�)��	��:.�
�
��&��������������	

���"3�4� 0��!�������������&����	-#���6(����	�
��-#���������

��������	����3+	 0�������(����(�������/�)�������/G���*����

(Workshop) ���	��������!��!	��"�/,&��#&�����+� ����6��������
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!�����-	�&���/�)��"
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��6�(�(�

()�#%	���!#.�


EU -#�����!	-(-	�����

� � �/� )�� 	��:.�


������� ,&)���-#����	

!	��!	�	(;	�	���	��,�������	0����� �	���(��-	/?((���	

	�(��!#.�
��0�/ (EU) ()�����/�)��"��)��	���0�0&	���

(Bologna Process) ,&����������/����/&���	��������/�)��	

��:.�
-#�� �3��#��*��/�����	���*�+�#&��-#���	������	-	�����	

���()�/"3�4�-	!#.�
��0�/()�����/�)!�����&;�������3+	

-	/?((���	!#.�
��0�/()/�)��	��:.�
-	&��4:)����&����������;

TQA 0���6(���&�&�* (Output) �/>	#&�� 0��������;#	���:!���*�

��6���(����"3�4��)���/�����*�� 0� �� �����������(	 �3��	�(��

()�;#	����-	�����!#.�
��0�/��,&�� ()������;#	���:L'

�������	��-��-	����/��������� (Benchmark) �����:!���*���

��:L�*(����*���	X ���()(����"3�4���/���	�������	 ,&)�*���

()�
�������3+	�/>	&;���-	!#.�
��0�/

	�(��	�+	#���/����������)�����"3�4��� (�	 ���#&�

���/D�	 ()
�������/�)��"0���1
�)���#&�-	/?((���	 �����	;��6!	

�)���"�!*��(���'�������;���!	�)���/�����0� �� (;	�	���

0��"�!*��(���'-	�#������&�����&) 90 ��(�������� -	�:)���
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�
�������3+	

(���������������+�#��*�������+-#��#%	��� ����������-	

����������	-	�)������"3�4�����	�	,&�� �#&�,*�-	�)���

��	���()*�������!����!���'�
���*�����	,&)��:L�*�����-#���

����
����
����������!�6/�)���������	��������:.�
 -	!��	

��!;	����	�:)�������������"3�4��:)	�+���-#�����!;���

-	����;��	���	��:.�
�/>	#&�� �����*�+�,*�/W 
.".2552 ���/�)��"

�/>	/W��:.�
���"3�4� 0��
������	�	�������:.�
����	 ,&)

��:.�
�#&��	�+������#���$3������.�4� #��,*�#���$3������

"���.�
����:L�*���-	#&�� X ���	 ����/$3���������/���*��

-#��������!.�
,��&�� ���	;������6�������	��/�)���*'-��-	���

�;��	 ���4)���.�4� ,&)���4)-	���������������
��	���	

�/>	*�	 	�(��	�+	-		��*�	-�&�	�+ �)�����"3�4�()*������

�*���*%����
�C	�-	����)��� �3��	�(�����-#�������6�
���*����

����
��� -	!$���	���"3�4�,&�����*������/$3����-#�������6

-	&��4:)"6	�'̀ ����� (Training Center) �
��-#��������
�C	�

/�)��"���(�����!����"���.�
���	����)�������(���(��
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(��.���	�� ���������)

�������	
��
����
������ ���������� 2 �������������������

���	�
������!����"����	��� �
��#�"����!$%����	�&'�	�()����

��)����&�*���	)��+
� ���*�)
�()� 3 �,�"�����&�*���	 -�*

���	.#�&'��
�����.*��)���
������
����!&�*��/��0�)�!��� 1�4�

����&�*��/ 1�4���0�)�!��� -�*��*�����"�&�*��/���� 5 	
���	

�0�������������.��&�*��/�� -�*���
	���)	��0�)�&,��&�*���	)��+
�

��&6 2015 .���
��&.*�&'���������,#��:�����)1�&��+��$�	 +%��

	
���	
��
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�&�%�4�,#��������(�?����,1����/%�4�

��.,����� !�::�����= +%����4
����#-"����)���(�?����,1����

/%�4��	0�)&6 �./.2552  �����
���)���4
�)�������������&'�

���!��"���
�	
���	�)!���	
���	�(���. 	
&�*,!����=��
����!���/%�4�

������&�*��/ -�*��-��������/,�	���?=()�,1����/%�4�	��&'�

����"��,�!&6 -�*���������"���
���	���!;<����!���������
�

��� ���������&'�&�*?�������)1�&��+��$�	 ()���!��
����:

���� ��.,����� !�::�����=

()!��� ��.����� �
�.���������
	+��$�	-�*-,�����	

����"����"��&�*���� -��.*()��!"����
��&'�&�*?����)� >����:

��������
��(�����	;<� �,�)���	�"������	���	 +��$�	"�0)-����

&�*��������5 � >)��,�
�

�!"���
������
����#$�%&
�����
���
��

(��.�&�&�� �'**����+�)



73�������	
�����������������	������������������
	���� ��������!
�������	"#��

��.�#$�  �,	���-/�&	�

.���)�,��

�
���
����!���/%�4�

��"��� 14 �
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�"��$%����&�*��	�� 2

>���,���� ���-�� ���

&�*��	��B	���
/%�4�

)��+
� -�*���

&�*��	,1���B	���


/%�4�)��+
� �#$�	�0) >���,�����
�	
)����)� ���� SEAMEO ��!

���� AUN "�0)��������0�)����/%�4�	
���	��0�)	>���
��(�)����

)�����

����#$�%&
������
���01�
��2
��
���'�2�
�� (���

��+��-��	� ��.�&�&+& �+����'
�#)

���	���		0)�����4�* SEAMEO ���$��.������(%���	0�)

�./.2508 ��!����-��,	��
�	
���.������ SEATO ����,����	��� ��)�

���$0)�#�������	���		0) ASEAN ��0�)�.��)��+
������
"���-	�

>���,��������,)�.*	����
����&�*��	��B	���
/%�4�)��+
��"	0)����

��
�-�� SEAMEO .*	
,	�����
��	����)��+
��(�����	��� �����4�*

�
�$0)������
�
�&�*��	��B	���
/%�4�)��+
�)��1������	()� ASEAN

��(�*�
� SEAMEO �	����)��1������	()� ASEAN -�*"������

�#$�	����"����.%��	�"�)	��	>���,��������,)��
��(��������

�#�)!���.*�&'�&<:"������������	0)� ����*�����	�&'�.������
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)?�!�)����	��&'������������� ��0�)�.�� SEAMEO $0)����&'�

>���,�������	���		0)�
�����(%����)��&'�������� ����
�.*	��!��	

�(����!)��+
� �	�����&'�,����
�$����)� -�*�)�.������,����
�,#��:�
�

,���0) �#-"������)#�����()� SEAMEO ��
!��
������!��B	���


�������$���! SEAMEO  ,$��1������������.*��)��&�
���&+%��

.*)�.�&'�&<:"���)�&��� -�*()���	���������)?�!�
��	)��+
�

(�������, /�
��"�) �"����	�������	���	

�%&��!
�2���3!	� (��	�&���� �!�&�0)

"�� �.��	
���

&�*��/�H!���)��+
�

�	0�)&6 �./. 2552 ,�����"�

>���,�� �����	���		0)

�&�
��-&���&�&'� 3 �,�

���	���		0)����
�������&-���

��-���*�,�.*	
��*	���
�
�

�&'���B	���
�����!����)! ���-�� ��B	���
�������		�����-�*����	0)�

��B	���
�����/�4B��. -�*��B	���
�������,���	-�*��I�?��	 ��	

>���,�����"	��
�&�*��	��B	���
-���*�,�.*)���"�0)>���,�������	

���		0))0��5 ����"	�  +%��"	���	$%� SEAMEO �
�-	�.*	
	�-��

)�
� -�*	
�����
����:)�����*��!��B	���
�������/%�4�����,��� -��

������,�)-�����,����!����!!�:�� ������,���. .*��)�.!��

�
���*	���
���*��!��B	���
�����!����)!�,�,���	-�*��I�?��	
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�&�*��	�
�.*,��&�*����.�����&�*��	����,�)(%��,���*��!����#
+%���#�������		
&<:"���&<..�!�� ��0�)�.����B	���
/%�4���+
	
>) ������
�&'������������I�,�� 	
�#-"���,�� ,����
�,#��:)�������0).*��)��#�"�
�����������I��"����
�)	��!>���,�����"	��������� ���������!.���
��&
�	0�)	
&�*������
��(�)���!���/%�4� ��B	���
�,�,���	-�*��I�?��	
+%��)�.�	����	
���	������	��
����:����0�)����*�)
�����5 ��
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��!��B	���
/%�4���+
	
>).*��)��&'�������,���.,��������
�,��

��&�*������
�����
��,��/�4B��.�	���)&�*,!&<:"�
����*	
���	�(���.�
�����.�	��&'��������-��������B	���
�/�4B��.
.*��)��&'�������,���.,����� �,�����	0)�-�*���		��������	�	
&<:"�
������
���� ��0�)�.��,����":������!����)!.*�&'���B	���
����
&�*��/ -����,����,�,���	-�*��I�?��	)����
����!����&-���
������-�����	
"�������
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��(�)�.#���	�� "���&�
!��
!
���	���		0) APEC .*�"���������&'����*����	���	���		0) +%����)�(���
-�))�.����� )��+
� APEC .%��&'�)
�����	"�%���
�-�))�����"��
-��$���&'���,���()�)��+
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� -�*(�)���..����&'�)�����

�%&��!
�2���3!	� (��	�&���� �!�&�0)

&<:"��
� ����(%��)�.����.������������=&�*�	��

,$������=�
��	�$����)��#�"��"������=�#�����&$%��*��!�
����!���

-��)��������
�������
����&'�&�*?��)��+
� ���	
����#�������

��	���?*���
���&�*��� �H!���K!�!�"	��*!����()�"�&�*��/

�
��&'�&�*?��.��&�*��	,��)�&6�* 2 ����� ���.�������!���� 2 �����

"�����.���
���
��"	�-�*����,#���.��	�
����-����� &�*��/��

.*����&'�&�*��/�
�.�����&�*��	,��)����$%� 4 ����� 	������

�
��#"�����"�%��������� �"������=�
�����(%���
������&'�!���
�

�
�,#��: �#�"����.�����&�*��	���������)5 	��
�.��"���1�����-�*

)#�1)"��"�� 	
�������"����-����4����	&�)�1�-�� �	0�)����

�"������=����"	�	�-���&���L��� &�*��/��,�	��$.�����

&�*��	����
 	
�)�,�� (outcome document) 	������ 80 �����

+%���&'���0�)�,#��:����,��� ,�����"�&�*��/)��+
��0���	&�*��/��

)���	��-	����.*��)�����:��!,$������=���/4����
�����(%��
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85คำกลาวเปดการบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนัก
เรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน

เราโดยอาจวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะยาวนาจะมี
การพัฒนาบุคลากรของเราตั้งแตระดับเด็กเพื่อใหมีการใชภาษาที่
ถกูตอง คอืตองพดูภาษาไดถกูตอง ประสบการณทีเ่จอกบัตวัเองคอื
ลกูไปเรยีนตางประเทศแลวมปีญหาเรือ่งภาษา ทัง้ ๆ  ทีส่อบ TOEFL
ได แตมปีญหาเรือ่งการเนนคำ ทำใหเวลาอาจารยพดูมาจะฟงไมคอย
รเูรือ่ง ในขณะเดยีวกนัเมือ่พดูไปเขากจ็ะฟงเราไมรเูรือ่งเหมอืนกนั แต
พอเขยีนออกมาสามารถแปลไดทัง้หมด จนบางทตีองใชภาษาเขยีน
ในการสื่อสาร  ทำใหเกิดขอเสนอแนะวามีความเปนไปไดมากนอย
เพยีงใดทีจ่ะใหประเทศไทยจางครตูางประเทศมาสอน หรือใหคนไทย
ที่ไปเรียนตางประเทศตั้งแตเด็กและสามารถพูดไดถูกตองมาสอน
ภาษาองักฤษใหคนไทย เพือ่ลดการเสยีเวลาในการศกึษาตอไปเพราะ
กอนที่กาวไปขางหนาไดตองถอยมาขางหลังกอน เพื่อที่จะมาใช
ภาษาใหถกูตองและฟงใหรเูรือ่งกอน ถงึจะเดนิไปขางหนาได การเสยี



86 คำกลาวเปดการบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนัก
เรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน

เวลาตรงนี้เทากับเริ่มเรียนใหม ซึ่งคนไทยที่ไปเรียนตางประเทศ
เจอปญหาเดยีวกนั ไดคะแนนสอบขอเขยีน (Grammar) สงูมากแต
พดูไมคอยรเูรือ่ง

ที่ยกตัวอยางขางตนเพื่อตองการใหไดทราบวาเราควร
จะเตรยีมคนไทยอยางไร การสอนภาษาควรเริม่จากศนูย ครสูอนพดู
อยางไรกพ็ดูตามเสยีงอยางนัน้ นอกจากนัน้ เมือ่เรยีนภาษาใดกค็วร
ใชภาษานัน้ๆ ในการสือ่สารเพือ่เปนการฝกฝนการนำไปใชจรงิ สำหรบั
การพัฒนาบุคลากร ยกตัวอยางประเทศจีนที่มีการเปดเสรีทางการ
ศกึษาอยางเปนรปูธรรม  เดก็ทีเ่รยีนจบจากจนีไมจำเปนตองกลบัมา
ใชทุนที่ประเทศของตนเอง จีนเปดโอกาสใหสามารถทำงานไดใน
ประเทศจนี ในขณะเดยีวดนักเ็ปดโอกาสใหกลบัไปทำงานทีป่ระเทศ
ของตนเองกอนแตสามารถกลบัมาทำงานทีจ่นีไดอกี ตนเองมโีอกาส
เขาประชมุเรือ่งทนุของคนไทยทีไ่ปเรยีนตางประเทศ หนึง่อำเภอหนึง่
ทนุ อยากเสนอเพิม่เตมิใหทีป่ระชมุเหน็ดวยวาควรเปดโอกาสใหเดก็
ไทยที่ไปเรียนตางประเทศ หากอยากทำงานในตางประเทศจะตอง
เปดโอกาสใหเขาทำ เพือ่ใหเกบ็เกีย่วประสบการณแลวกลบัมาใชใน
ประเทศ ประเดน็ทีส่ำคญัทีส่ดุทีเ่สนอในวนันีค้อืพฒันาบคุลากรของเรา
ใหเกงกอน กอนทีจ่ะถายทอดความรไูปยงัเดก็ตอไป

ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร บุญญานันต)
ดิฉันเขาใจวาสวนที่มาจากฝายจัดการศึกษา ไมวาจะเปน

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ตางกท็ราบวา
การสอนผดิ ๆ  ตอนตนแลวคอยมาแกไข ยากกวาสอนใหมทัง้หมดเลย
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ทีอ่าจารยกลาวถงึภาษาจนี คอืโดยมากภาษามนัเปนการเลยีนเสยีง
ถาเราฟงเจาของภาษาแลวเราเลยีนเสยีงใหถกูตัง้แตตนกส็ามารถสือ่สาร
ไปได คราวนี้ลองมองกลับมาของไทยเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษ
ครเูองกไ็มเคยพดูกบัฝรัง่ เสยีงสงู เสยีงต่ำ เหมอืนพดูกนัคนละคำ แต
พอพดูกนัไมรเูรือ่งแลวเขยีนใสกระดาษใหด ูฝรัง่รเูรือ่งวาจะพดูคำนี้
แตออกเสยีงอกีอยาง เรากเ็ขาใจแลววาจะตองชวยกนัแกทีจ่ะปรบัให
ดขีึน้ ตอนนีก้ม็เีดก็จำนวนมากทีพ่ดูไดถกูตองคลองแคลว เรยีนเชญิ
ดร.สวัุฒน เงนิฉ่ำ คะ

ดร.สวุฒัน เงนิฉ่ำ
ผมดใีจทีท่างสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาจดัใหมกีาร

พดูคยุในเรือ่งนี ้ขอบคณุทานอธบิด ีและทานรองเลขาธกิารฯ ทีก่รณุา
บรรยายใหพวกเราฟง บรรยากาศโดยรวมในที่ประชุมเขาใจวาเรา
เปนหวงเรือ่งการเตรยีมการกาวสปูระชาคมอาเซยีน เปนหวงบานเรา
อยางที่ทานวิทยากรพูด ประเทศรอบขางรูจักบานเรามากโดยการ
เขามาเรยีนรสูิง่ตาง ๆ  รวมถงึจนี นอกจากนัน้ยงัมคีนอกีชัน้หนึง่ เชน
พมา ลาว เขมร ทีเ่ขามาทำงานในบานเรา มารจูกัเรามากมาย ซึง่เปน
จดุทีผ่มคดิวาอนัตราย ในการทีเ่ราจะกาวตอไปในอนาคต อยากเรยีน
เสนอทางสภาการศกึษาวาคงเปนความตัง้ใจทีด่ทีีจ่ดัใหมกีารพดูคยุกนั
ในวนันี ้สภาการศกึษาคงตองศกึษาและวเิคราะหเรือ่งนีอ้ยางจรงิจงั
แลว ใหรวูาอะไรเกดิขึน้ ใครทำอะไรอยทูีไ่หน อยางวนันีไ้ดรวูาสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดทำอะไรบาง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ทำอะไรขึ้นบาง เพียงแตเรายังมองไมเห็นภาพรวม ผมคิดวาการที่
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จะกำหนดทศิทางการพฒันาจะตองมภีาพรวมใหเหน็ และเสนอแนะ
แนวทางออกไป อยากเสนอใหทางสภาการศึกษาจะตองรีบจัดการ
เรือ่งนีอ้ยางเรงดวน โดยใหมกีารศกึษาวจิยั แลวกำหนดเปนทศิทาง
ที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อกำหนดเปน
นโยบายเพื่อจะตองรีบทำอยางเรงดวน ตัวอยางเชน ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานบอกวาไมมคีรสูอน จรงิๆ อาจตอง
เริม่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะตองผลติครทูีพ่ดูภาษาองักฤษไดทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรมาสอน มันเกี่ยวพันกันไปหมดทุกระดับ
ถอืวาเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งสำคญั เปนเรือ่งดวน เราผลติครกูวาจะได 4 ป
ผมคดิวาคงจะตองรบีศกึษาดวนโดยกำหนดเปนแผนระยะสัน้ ระยะยาว
วาจะทำอยางไรเกี่ยวโยงกันทั้งหมด ผมคิดวาวันนี้เปนประโยชน
สำหรบัผมมาก ขอบคณุครบั

ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร บุญญานันต)
เรยีนเชญิ ดร.สรุศกัดิ ์หลาบมาลา

ดร.สรุศกัดิ ์หลาบมาลา
ฟงแลวรสูกึสนกุด ีบานเราเปนลกัษณะหวัวนุวาย หางกระดกิ

แคไหนงานก็ไมเดิน ผมไดมีโอกาสพบกับครูจากประเทศลาวซึ่ง
สามารถพดูภาษาองักฤษไดสบายมาก จงึถามวาสามารถทำไดอยางไร
เขาบอกวารัฐบาลมีคำสั่งใหตั้งแตผูอำนวยการกองลงมาถึงครูเรียน
ภาษาองักฤษหลงัเลกิงานทกุคน โดยจางครมูาสอน แตประเทศไทย
คงสัง่กนัไมได เพราะเปนประชาธปิไตยมากเหลอืเกนิและเราอยากแต
มองไปขางหนามากกวา แตหากจะเขากลมุอาเซยีน เราจะตองกาวไป
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พรอมอาเซยีน เราจงึตองสามารถสัง่กนัใหทำได ดงันัน้หลกัสตูรตางๆ
กต็องเปลีย่นใหม นอกจากภาษาไทย ภาษาองักฤษ ทีม่กีารบงัคบั
ใหเรียนแลว ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ควรกำหนดใหศึกษาภาษา
เพือ่นบานอยางนอย 1 ภาษา และภาษาอาเซยีน + 3 อกี 1 ภาษา
ดวย นอกจากนัน้ควรเปดหลกัสตูร ASEAN Study ในมหาวทิยาลยั
ของเรา ซึ่งเคยพูดกันมานานแลววาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู
ชายแดน ถาอยตูดิกบักมัพชูากค็วรจะเปดเขมรศกึษาขึน้ เปนตน แต
สิง่ทีไ่ดคยุกนัไปแลวกย็งัเปนไปไมได เพราะเกีย่วเนือ่งกบัหลายอยาง
ทั้งเรื่องงบประมาณที่ไมไดทุมกับการศึกษาเทาที่ควร ทั้งที่ตัวเลข
แสดงใหเหน็วางบประมาณการศกึษาไทยเปน 20% ของงบประมาณ
แผนดนิแตละป สงูกวาสงิคโปรทีก่ำหนดเพยีง 15-16%  ของมาเลเซยี
กต็่ำกวาไทย แตการศกึษาของชาตเิหลานัน้กลบักาวไปขางหนาไดดี
กวาเรา เปนตน การแกปญหาเฉพาะหนาจงึควรไปดวูธิแีกปญหาของ
มาเลเซีย ที่มีการอบรมครูใหสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมี
การจางเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลายจากอังกฤษมา
ประจำทีโ่รงเรยีนเพือ่ชวยครดูานภาษา มกีารตัง้ Smart School ขึน้
ซึง่ชวยแกปญหาเฉพาะหนาได การแกปญหาระยะยาวมาเลเซยีคงมี
การวางแผนตอไป มีโอกาสไดประชุมรวมกับมาเลเซียหลายครั้ง
พบวาครูของเขาสวนมากจะพูดภาษาอังกฤษได และมีหลายคนที่
จบการศึกษาจากแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อเมริกา หรือ
องักฤษ โดยเฉลีย่แลวภาษาองักฤษเขาจะทำไดดกีวาเรา แตวาครไูทย
ทัง้ ๆ ทีเ่ขาไปชวยเหลอืในการพดูและนำเสนอ แตกลบัสือ่สารไมได
เปนสิง่ทีน่าเปนหวงอยางยิง่ สำหรบัการแกปญหาเฉพาะหนา สามารถ
ทำไดหากตัง้ใจจะทำ
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ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร บุญญานันต)
ขอบคุณคะ ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีการเปด

TUTOR Channel ซึง่ควรเปนโอกาสทีด่สีำหรบัคร ูและนกัเรยีน ใน
การไดฟงการออกเสยีงคำทีถ่กูตอง เพราะสวนใหญมกัรเูรือ่งคำศพัท
หรือไวยากรณคอนขางมาก สามารถสื่อสารดวยการเขียนไดแต
ขาดทกัษะการพดูสือ่สารใหคนตางชาตเิขาใจได เรือ่งนีค้งตองชวยกนั
วาจะทำอยางไร

นางสาวภทัณดิา พนัธมุเสน
สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

ในฐานะผรูบัผดิชอบการดำเนนิการในเรือ่ง Education Hub
ในขณะนี ้อยากเรยีนถามทานรองฯ พนิติวิา ขณะนี ้AFTA ( ASEAN
Free Trade Area เขตการคาเสรอีาเซยีน) มผีลบงัคบัใชแลว สงผลให
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตาง ๆ มีความพยายามในการเขาไปเปด
สาขาวิชาในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศอาเซียนของเราดวย
และขณะเดยีวกนัเกอืบทกุประเทศในอาเซยีนเองกม็นีโยบายทีจ่ะเปน
Education Hub  ไมวาจะเปนมาเลเซยี สงิคโปร หรอืแมแตประเทศ
ไทยเอง ทำใหทกุประเทศตางพยายามดงึดดูนกัศกึษาตางชาตเิขามา
เรียนในประเทศของตน สำหรับประเทศไทยมีโอกาสไดรับทราบวา
ทางรฐับาลไดใหงบประมาณสวนหนึง่แกทางสำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา เพือ่ใชในประเดน็ในเรือ่ง Education Hub โดยเฉพาะ
อยากเรยีนถามวาทางสำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา มนีโยบาย
และแนวทางการกำหนดยทุธศาสตร และมาตรการอยางไรในการสราง
ศกัยภาพในการแขงขนักบัประเทศอืน่ๆ เพือ่เปน Education Hub
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รองเลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
(รองศาสตราจารย ดร.พนิติ ิ รตะนานกุลุ)

ตองเรยีนวา สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไมได
รบัในสวนของเรือ่งงบประมาณ Education Hub เลย แตสิง่ทีส่ำนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาทำมาโดยตลอด คอืการพยายามผลกัดนั
ในเรือ่งการเรยีนการสอนของสถาบนัอดุมศกึษาใหมคีวามเปนนานาชาติ
มากขึ้น ตรงนี้ไมไดความหมายความวาเราจำเปนตองมีหลักสูตร
ภาษาองักฤษมากขึน้ แตสิง่ทีม่องคอืการเปน Education Hub หรอื
การเปน Internationalizations ทีน่าจะมลีกัษณะของปฏสิมัพนัธทาง
การเรยีนการสอนมากขึน้ เชน มกีารจดัสมัมนา Conference ในระดบั
นานาชาตมิากขึน้ มกีารแลกเปลีย่นนกัเรยีน ไมวาจะเปนจากภายใน
อาเซียนหรือภายนอกอาเซียนในประเทศไทยใหมากขึ้น มีการ
แลกเปลีย่น หรอืเชญิอาจารยชาวตางชาตมิาสอนในหลกัสตูรของไทย
มากขึน้ ในมติติางๆ เหลานี ้เปนตน แตประเดน็ปญหาหลกัทีเ่กดิขึน้
ขณะนี ้ตองยอมรบัวาปญหาหลกัของนกัศกึษาไทย คอื เรือ่งของภาษา
เนือ่งจากระบบการศกึษาทีผ่านมา เปนระบบการศกึษาทีไ่มเอือ้ตอการ
แสดงออกของเดก็ไทย เมือ่เดก็ไทยไมกลาแสดงออก เดก็ไทยจะรสูกึ
ตะขดิตะขวงใจในการพดูภาษาอืน่ทีไ่มใชภาษาไทย

หากจะแกปญหาของการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพเดก็ไทย
เรือ่งแรกตองกำหนดนกัเรยีนตอชัน้ตองไมเกนิ 30 คนเปนอนัดบัแรก
ในโรงเรยีนขนาดใหญ หรอืทัว่ประเทศไดกแ็ลวแต เพราะถาปลอยให
จำนวนนักเรียนตอหองเปน 50 คน อาจารยผูสอนคงหมดแรง ไม
สามารถสอนไดดเีทาทีค่วร  ตองมกีารลดจำนวนเดก็ตอหองลง อนัดบั
ที ่2  ในเรือ่งของคร ูตองยอมรบัวากระบวนการในการสรางการเรยีน
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รูของครู มุงในเนื้อหา แตไมไดใหประสบการณกับครูในทุกระดับ
ตวัอยางเชน หากจะสอนเรือ่งอาเซยีน ครเูองกจ็ะสอนแตเรือ่งอาเซยีน
โดยไมเคยไปอยูในประเทศอาเซียน ทำใหยากที่จะไดทักษะในการ
สอนโดยตรง ตองมลีกัษณะของประสบการณทีต่องเพิม่ใหกบัครใูห
มากขึน้ ใหรวูาถาเขาไปอยอูนิโดนเีซยีเปนอยางไร อยใูนกมัพชูา หรอื
ในเวยีดนามเปนอยางไร ซึง่ตองใชงบประมาณสงู แตคดิวาสิง่เหลา
นีเ้ปนสิง่จำเปน ครเูหลานีต้องมสีทิธไิปสสูภาพแวดลอมเชนนัน้อยาง
จรงิจงั เพือ่ใหไดรบัประสบการณ และอนัดบัถดัมา มคีวามคดิเหน็วา
หลกัสตูรทีอ่อกไปในขณะนีม้งุเนนในลกัษณะของเนือ้หา ครยูนืสอน
หนาชัน้ แตหากจะใหเกดิการเรยีนรมูากขึน้ เดก็จะตองมปีฏสิมัพนัธ
โดยเดก็จะตองอานหนงัสอืมากอน แลวเมือ่ถงึเวลาการสอน เดก็ตอง
สามารถแสดงความคดิเหน็โตตอบกบัอาจารยได ใน 1 คาบ 50 นาที
โดยมนีกัเรยีนชัน้ละไมเกนิ 30 คน อาจารยไมควรสอนเกนิครึง่ชัว่โมง
หรอื 30 นาท ีอกี 20 นาทตีองเปนการปฏสิมัพนัธในหองเรยีน อยาง
นีก้ระบวนการเรยีนรกูจ็ะเกดิขึน้ และจะเพิม่ศกัยภาพของเดก็ไทยได
อยางมหาศาล

ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร บุญญานันต)
ตองขอบคณุทานรองฯ พนิติ ิดฉินัยงัตดิใจทีท่านอธบิดพีดู

ตอนตนทีเ่สนอขอมลูวาประเทศในกลมุ เขมร ลาว เวยีดนาม พมา
ตางมกีค็วามร ูและความสนใจอยากจะรเูรือ่งอาเซยีน ในขณะทีเ่ดก็
ไทยไมไดสนใจเลยอยางนาตกใจ  ขอเสรมิอยางที ่รศ.ดร.พนิติ ิพดู
มอีกีเรือ่งหนึง่ตองทำคอืทำอยางไรใหรสูกึวาการรเูรือ่งอาเซยีน หรอื
ความเปนมาเพือ่ใหเราสามารถทำอะไรไดบางกบัอาเซยีนเปนสิง่ทีม่ี
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ประโยชน หากครหูรอืผใูหญสามารถทำใหเดก็เหน็วามคีวามจำเปน
เชนเดยีวกบัประเทศทีก่ลาวไปแลวซึง่ตระหนกัถงึความจำเปนอยาง
สดุชวีติทีจ่ะตองรเูพือ่เอาตวัรอด เหน็ประโยชนอยางมหาศาลในการ
เขารวมประชาคมอาเซียน  ในขณะที่ไทยเราจะมีลักษณะคลายกับ
อเมรกิายคุหนึง่ทีม่ปีญหาคอืคนไมสนใจผอูืน่เลย รจูกัแตประเทศของ
ตวัเอง เพราะอเมรกิาสามารถอยไูดดวยตวัเอง ลำพงั 50 รฐัของตน
กเ็กดิปญหาไมนอย คนจงึไมสนใจรเูรือ่งของชาตอิืน่เลย ไมรแูมแต
ประเทศเพือ่นบาน เชน เมก็ซโิก เปนสิง่ทีต่องชวยกนั ใหเกดิความ
รูสึกวามีความจำเปนที่จะตองรูจักอาเซียน รูจักเพื่อนบานของเรา
ความรูสึกวาจำเปนหรือมีประโยชนจะทำใหคนเกิดความอยากที่
จะเรยีน มเิชนนัน้หากปลอยไปตามกระแสเหมอืนกบัการทีเ่ดก็ไทย
อยูในกระแสคลั่งเกาหลี โดยที่ไมมีใครไปบอกแตเกิดขึ้นจากความ
สนใจของตนเอง จนถงึขนาดมคีนเรยีนภาษาเกาหล ีแตในกรณขีอง
อาเซียน หากไมสามารถทำใหเกิดกระแสขึ้นไดเหมือนอยางเกาหลี
เราตองชวยกนัสรางความรสูกึรวมถงึความตระหนกัรใูนความจำเปน
ของการกาวสปูระชาคมอาเซยีน โดยทางกรมอาเซยีนตองรวมมอืกบั
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ถาเด็กรูสึกวาจำเปนหรือตนเองจะได
ประโยชน บางครั้งอาจไมตองพูดอะไรมาก เด็กก็จะมาเรียนดวย
ตนเอง แตหากปลอยไปเรื่อยๆ โดยบังคับใสเขาไปในหลักสูตร
แรงบนัดาลใจทีจ่ะเรยีนใหไดสมัฤทธผิลจรงิๆ กจ็ะลดลง เปรยีบเทยีบกบั
ประเทศในกลุมพมา กัมพูชา ฯลฯ หากไมสนใจกระแสการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ไปโดยตัวของประเทศเหลานี้ก็จะสามารถอยูได
อยางลำบาก ในขณะทีไ่ทยกลบัรสูกึวามหีรอืไมมอีาเซยีนกส็ามารถอยู
ไดอยางไมยากลำบาก เรากเ็ลยไมคอยสนใจ
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สำหรบัขอเสนอแนะของ ดร.สวุฒัน ทีเ่สนอใหควรมกีารศกึษา
วาจะกำหนดทศิทางตอไปอยางไร อยากเพิม่เตมิในเรือ่งความรสูกึวา
เราจำเปนตองรูและตระหนักถึงการกาวสูประชาคมอาเซียน จนถึง
เทคนิคตางๆ ที่จะมาชวยเสริม เขาใจวาวันนี้ความรูไดจากทาน
วทิยากร และทานผรูวมเสวนาในวนันีม้มีากมาย ขอถอืโอกาสในฐานะ
เปนคนเกาของสภาการศึกษา ตองกราบขอบพระคุณทุกทาน โดย
เฉพาะทานวทิยากรทัง้ 2 และทานผทูรงคณุวฒุทิัง้หลายทีม่ารวมฟง
บรรยายในวันนี้ หวังวาในเวลาไมชานี้ทางสภาการศึกษานาจะมี
บทสรปุหรอืโครงการทีจ่ะรวมกบัองคกรอืน่ๆ  ในการขบัเคลือ่นเตรยีม
ความพรอม และตอบคำถามทานรองเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาเราจะสรางคนไทยอยางไรใหอยูได
อยางดใีนประชาคมอาเซยีน คงตองตอบคำถามเยอะวาเราตองการ
คนไทยแบบไหน บณัฑติแบบไหน แรงงานอยางไร และจะทำอยาง
ไรถงึจะไดคนแบบนัน้ ทางสภาการศกึษาอาจจะตองชวยกนักบัองคกร
อืน่ๆ ในกระทรวงชวยกนัวางพมิพเขยีว และตองอาศยักรมของทาน
อธิบดีกรมอาเซียนที่จะรวมมือกันเขามา ตองขอขอบคุณทุกทาน
สวสัดี

--------------------------
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการกาวสู
ประชาคมอาเซยีนจากการบรรยายทางวชิาการเพือ่สรางความ
ตระหนกัเรือ่ง “การกาวสปูระชาคมอาเซยีน”

จากการบรรยาย เรื่อง “กาวสูประชาคมอาเซียนใน ค.ศ.
2015” โดย อธบิดกีรมอาเซยีน (นายวทิวสั  ศรวีหิค) มปีระเดน็ที่
สำคญัทีเ่กีย่วของกบัดานการจดัศกึษาเพือ่เตรยีมการกาวสปูระชาคม
อาเซยีน ดงันี้

1. การจดัการศกึษาเพือ่สรางความรคูวามเขาใจกฎบตัรอาเซยีน
2. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประเทศเพือ่นบานในอาเซยีน
3. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษาตางประเทศ ซึง่ใหความสำคญักบั 3 ภาษาหลกั อนัไดแก ภาษา
องักฤษซึง่ถกูกำหนดในขอตกลงเบือ้งตนใหใชเปนภาษาในการสือ่สาร
ของอาเซยีน ภาษาจนี และภาษาของประเทศเพือ่นบานอยางนอย 1
ประเทศ

4. การจดัการศกึษาเพือ่สรางความรคูวามเขาใจอนัดใีนเรือ่ง
การสรางความสมดุลระหวางความแตกตางทางวัฒนธรรมและ
ลกัษณะรวมทางวฒันธรรมทีเ่ปนจดุเดนของชาตใินภมูภิาคทีม่บีรบิท
คลายคลงึกนั

สอดคลองกบัประเดน็สำคญัทีไ่ดจากการฟงบรรยายในหวัขอ
เรือ่ง “ประชาคมอาเซยีนกบัอนาคตการศกึษาไทย” โดย รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (รองศาสตราจารย ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู)
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ทีก่ลาวถงึการจดัการศกึษาเพือ่เตรยีมการกาวสปูระชาคมอาเซยีนที่
ตองใหความสำคญักบัประเดน็ตอไปนี้

1. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ในโรงเรยีนทัว่ไป ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหถงึระดบัใชการหรอื
ระดบัสือ่สารได อยางมปีระสทิธภิาพ โดยเริม่ตัง้แตระดบัประถมศกึษา

2. การศกึษาไทยจะตองสรางคนไทยและบณัฑติไทยใหพรอม
ทีจ่ะปรบัตวั และพรอมทีจ่ะตอสใูนเวทขีอง ASEAN, ASEAN + 3
และ ASEAN + 6 ใหถงึพรอมทัง้ในดานความสามารถในการแขงขนั
ทกัษะในการทำงาน และทกัษะในการอยรูวมกบัผอูืน่ เปนตน

3. การจัดการศึกษาเพื่อการสรางความเขาใจและความ
ตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นใน
ประชาคม ตลอดจนการสรางความตระหนกัในความหลากหลายของ
ภูมิภาค เน่ืองจากอาเซียนมีความหลากหลายคอนขางมาก โดยที่
คนไทยยังไมมีโอกาสในการเรียนรูความหลากหลายดังกลาวเพื่อที่
จะอยรูวมกนับนความแตกตางในเชงิเชือ้ชาต ิศาสนา และภาษาได
อยางมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ

4. การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการรณรงค
ประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบาน
ในสถาบนัการศกึษาของไทย และอาจมกีารกำหนดระเบยีบเบือ้งตน
ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อการทำงานขามชาติใหมี
การสอบการใชภาษาถิน่เพิม่ขึน้

5. การจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อสรางคนไทยและบัณฑิต
ไทยที่พรอมรับความรวมมือทางการคาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
ใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
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แรงงานระดบัฝมอื (Skilled Labor) และแรงงานไรฝมอื (Unskilled
Labor)

6. การจดัการศกึษาเพือ่สรางเขาใจในเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่ว
ของกบัความรวมมอืระหวางประเทศทีต่องเรยีนรรูวมกนั โดยตองมี
การเริม่ใหความรตูัง้แตระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอือาชวีศกึษา

7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยและ
บัณฑิตไทยในทุกระดับ เพื่อเตรียมพรอมตอโครงสรางประชากรที่
จะเปลีย่นไปเปนสงัคมสงูอายุ

8. การจดัการศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัผลอนั
เนื่องจากความรวมมือในเสาเศรษฐกิจเมื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
เชน ความรูเกี่ยวกับการปรับลดภาษี ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบทาง
การคา การแบงระดบัการพฒันาของประเทศในประชาคม เปนตน

9. การจดัการศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอมและสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ซึ่งรวมถึง ASEAN + 3 และ
ASEAN + 6 ตลอดจนการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี ญีป่นุและ
เกาหล ีในสถานศกึษา

10.การจดัการศกึษาเพือ่สรางผนูำการเรยีนรใูนเรือ่งเกีย่วกบั
อาเซยีนศกึษา และสรางเครอืขายผนูำในภมูภิาคทีเ่อือ้ตอการพฒันา
ในอนาคต (Future Leader of ASEAN)

11.การใหความรู และสรางความเขาใจ ตลอดจนจัดระบบ
การสนบัสนนุดานการศกึษา โดยการสรางเครอืขายความรวมมอืของ
สถาบนัการศกึษาในระดบัและสาขาตางๆ ในรปูแบบ AUN (ASEAN
University Network) รวมทัง้ใหความรเูพือ่เตรยีมความพรอมในการ
เปน Education Hub
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12.สรางระบบการประกันและการประเมินคุณภาพ และ
เกณฑมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ทั้งระดับภายใน
ประเทศและกบัประเทศอืน่ๆ ในกรอบอาเซยีน ทัง้ในดานการประกนั
คณุภาพการศกึษา การสรางผลงานวจิยั และการจดับรกิารทางการ
ศกึษา เปนตน

13.สนบัสนนุใหมกีารพฒันาคณุภาพคร ูคณาจารย โดยให
มีการนำผูสอนระดับศาสตราจารยมาสอนระดับปริญญาโทและเอก
เพิ่มขึ้น และใหมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอก
เปนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้

14.ระบบการศกึษาจะตองเตมิเตม็การพฒันาในทกุระดบั ที่
นอกจากใหความรเูพือ่เตรยีมความพรอมแลวยงัตองรวมไปถงึการให
ความรใูนลกัษณะศนูยฝกอบรม (Training Center) เพือ่การพฒันา
ประเทศไทยจากการเพิม่ศกัยภาพของคนในชาติ

15.ประเทศไทยควรมกีารศกึษาความเปนไปไดในการเสนอ
นโยบายการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการได เพื่อใหเกิดการ
กระตนุ สงเสรมิ และพฒันาใหมกีารใชภาษาองักฤษในการสือ่สารอยาง
จริงจัง
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สรปุประเดน็สำคญั ขอเสนอเชงินโยบาย  และแนวทางการดำเนนิ
งานในการจดัการศกึษาเพือ่เตรยีมการกาวสปูระชาคมอาเซยีน

จากการบรรยายโดยวิทยากรทั้งสองทาน สรุปประเด็นรวม
ที่สำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน
ดงันี้

1. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจ ใน
สาระและรายละเอยีดของกฎบตัรอาเซยีน เพือ่สรางความรคูวาม
เขาใจ และความตระหนกัในความเปนมา ความสำคญั และทศิทาง
ของความรวมมือที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคในอนาคตอันใกลที่ถูกตอง
โดยการ

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมและสราง
ความรคูวามเขาใจเกีย่วกบัอาเซยีนศกึษา ซึง่รวมถงึ ASEAN+3 และ
ASEAN+6

1.2 จดัสรรผมูคีวามรคูวามเชีย่วชาญทีม่คีวามเขาใจใน
เรื่องกฎบัตรอาเซียน ใหเปนวิทยากรเผยแพรใหความรู และสราง
ความเขาใจ ใหแกสถานศกึษาทกุระดบัตามทีร่องขออยางเรงดวน

1.3 จดัทำและเผยแพรหลกัสตูรอาเซยีนศกึษา โดยมกีาร
บรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนภาคบังคับ และระบุเวลาการ
เรยีนการสอนทีแ่นนอน ในสถานศกึษาทกุระดบั

1.4 จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาและศูนยใหบริการขอมูล
เกีย่วกบักฎบตัรอาเซยีนและประเทศสมาชกิ ทีร่องรบัและตอบสนอง
ความตองการของผเูรยีนและประชาชนทัว่ไป
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1.5 สรางผนูำการเรยีนรใูนเรือ่งเกีย่วกบัอาเซยีนศกึษา
และสรางเครือขายผูนำในภูมิภาคอาเซียน (Future Leader of
ASEAN) ทีเ่อือ้ตอการพฒันารวมกนัในอนาคต ทัง้ในระดบัผเูรยีน ครู
ภาครฐัและภาคเอกชน

1.6 ประชาสมัพนัธเผยแพรใหความรแูกประชาชนทัว่ไป
เชน การประชาสมัพนัธผานสือ่วทิย ุโทรทศันชองเสร ีและโทรทศัน
ชองหรอืรายการพเิศษเกีย่วกบัอาเซยีนอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ง

2. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจ และ
เพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษซึ่งถูกกำหนดในขอตกลง
เบื้องตนใหใชเปนภาษาอาเซียน ใหแกคนไทยในทุกระดับ
โดยการ

2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษา
องักฤษในโรงเรยีนทัว่ไป ในทกุระดบัและประเภทการศกึษา โดยเริม่
ตัง้แตระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหถงึระดบัใชการหรอืระดบัสือ่สารได
อยางมปีระสทิธภิาพ โดยกจิกรรมการเรยีนการสอนตองเนนใหผเูรยีน
ปฏบิตัแิละสือ่สารไดจรงิ

2.2 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนกำลงัพลภาครฐั ใหมคีวามสามารถในการใชภาษาองักฤษใน
การสื่อสารและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
อบรมภาษาองักฤษระดบัตางๆ ในหนวยงาน การจดัสรรทนุการศกึษา
และเปดโอกาสในการสงครแูละบคุลากรทางการศกึษา และขาราชการ
ไปเขารวมการอบรมภาษาอังกฤษรวมกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกประเทศเปนระยะ ตลอดจนสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
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เพือ่การสือ่สารและการปฏบิตังิานระหวางกนั เปนตน
2.3 จัดรายการที่เนนสาระความบันเทิงที่ชวยสงเสริม

ความรคูวามเขาใจ และฝกทกัษะการใชภาษาองักฤษ เผยแพรทางสือ่
แขนงตางๆ เพื่อจูงใจใหประชาชนทุกระดับเห็นความสำคัญ และมี
ทศันคตทิีด่ตีอการเรยีนรแูละการใชภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารภายใน
ระยะเวลาที่จำกัด

3. การจดัการศกึษาเพือ่สรางความรคูวามเขาใจเกีย่วกบั
ภาษาของประเทศเพือ่นบานอยางนอย 1 ประเทศ โดยการ

3.1 จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบาน
ซึง่รวมถงึ ASEAN + 3 และ ASEAN + 6 โดยกำหนดใหการศกึษา
ภาษาของประเทศเพือ่นบาน เปนหนึง่ในวชิาเลอืกทีผ่เูรยีนสามารถ
เรียนและมีการสอบวัดผลการเรียนเชนเดียวกับความสามารถดาน
คอมพวิเตอร และภาษาองักฤษ

3.2 สงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการ
รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถดานภาษาของประเทศ
เพือ่นบาน ใหมโีอกาสเปนผนูำในการสรางความรคูวามเขาใจเกีย่วกบั
ภาษาของประเทศเพือ่นบานเหลานัน้ใหแกผอูืน่ โดยสามารถใชเปน
สมรรถนะที่ชวยเพิ่มโอกาสและผลตอบแทนในการทำงานเทียบเทา
กบัสมรรถนะและความสามารถดานอืน่

3.3 สนับสนุนการจัดการศึกษาและการรณรงค
ประชาสมัพนัธเพือ่กระตนุใหจดัการเรยีนการสอนภาษาเพือ่นบานใน
สถาบนัการศกึษาของไทย และอาจมกีารกำหนดระเบยีบเบือ้งตนใน
การสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเพือ่การทำงานขามชาตใิหมกีาร
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สอบการใชภาษาถิน่เพิม่ขึน้
3.4 ประชาสมัพนัธและสงเสรมิใหผทูีม่คีวามสามารถดาน

ภาษาของประเทศเพื่อนบานไดทราบถึงโอกาส และผลประโยชน
คาตอบแทนทีส่งูขึน้ ตลอดจนมโีอกาสไดเดนิทางไปทำงานในประเทศ
เหลานัน้ ทัง้ในระดบัแรงงานระดบัฝมอื (Skilled Labor) และแรงงาน
ไรฝมอื (Unskilled Labor)

4. การจดัการศกึษาเพือ่สรางความรคูวามเขาใจเกีย่วกบั
ประเทศเพือ่นบานในอาเซยีน และการศกึษาเพือ่สรางความรคูวาม
เขาใจอันดีในเรื่องการสรางความสมดุลระหวางความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของชาติใน
ภมูภิาคทีม่บีรบิทคลายคลงึกนั โดย

4.1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อการสรางความเขาใจ
และความตระหนกัในเรือ่งเกีย่วกบัประเทศเพือ่นบานและประเทศอืน่
ในประชาคม ตลอดจนการสรางความตระหนักในความหลากหลาย
ของภูมิภาค เพื่อที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางในเชิงเชื้อชาติ
ศาสนา และภาษาไดอยางมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ

4.2  ปรบัวธิแีละสาระในการเรยีนการสอนวชิาประวตัศิาสตร
ทีม่คีวามเกีย่วของกบัความสมัพนัธระหวางประเทศไทยกบัประเทศ
เพือ่นบาน ใหมลีกัษณะเปนการเรยีนรเูพือ่ทำความเขาใจเหตกุารณ
ที่ เปนไปในอดีตตามมุมมองการรับรูของแตละชาติ เพื่อเปน
ประสบการณที่ทุกชาติจะตองชวยกันปองกันไมใหเหตุการณความ
ขดัแยงแบบในอดตีเกดิขึน้อกี มากกวาการเรยีนรเูพือ่พสิจูนหาวาฝาย
ใดเปนฝายถกูหรอืผดิ
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4.3 จดัการเรยีนการสอนในเรือ่งประเทศเพือ่นบาน ทีเ่นน
การสรางความรสูกึยอมรบัและยกยองเทยีบเทากบัประเทศไทยและ
ประเทศอืน่ๆ ทีม่รีะดบัการพฒันาสงูกวา

5. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานอื่นๆ
เพือ่รองรบัผลอนัเนือ่งจากความรวมมอืในเสาตางๆ เมือ่กาวสู
ประชาคมอาเซยีน เชน

5.1 การใหความรูเกี่ยวกับการปรับลดภาษี ขอได
เปรยีบ-เสยีเปรยีบทางการคา การแบงระดบัการพฒันาของประเทศ
ในประชาคม เปนตน

5.2 การศึกษาเพื่อสรางคนไทยและบัณฑิตไทย ให
สามารถเขาสตูลาดแรงงานในทกุระดบัอยางมปีระสทิธภิาพ ทัง้แรง
งานระดับฝมือ (Skilled Labor) และแรงงานไรฝมือ (Unskilled
Labor)

5.3 การศกึษาเพือ่สรางเขาใจในเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กบัความรวมมอืระหวางประเทศทีต่องเรยีนรรูวมกนั โดยตองมกีาร
เริม่ใหความรตูัง้แตระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอือาชวีศกึษา

5.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยและ
บัณฑิตไทยในทุกระดับ เพื่อเตรียมพรอมตอโครงสรางประชากรที่
จะเปลีย่นไปเปนสงัคมสงูอายุ

5.5 การใหความรู และสรางความเขาใจ ตลอดจนจัด
ระบบการสนับสนุนดานการศึกษา โดยการสรางเครือขายความ
รวมมอืของสถาบนัการศกึษาในระดบัและสาขาตางๆ ในรปูแบบ AUN
(ASEAN University Network) รวมทั้งใหความรูเพื่อเตรียมความ
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พรอมในการเปน Education Hub
5.6 การสรางระบบการประกนัและการประเมนิคณุภาพ

และเกณฑมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ทั้งระดับ
ภายในประเทศและกบัประเทศอืน่ๆ ในกรอบอาเซยีน ทัง้ในดานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา การสรางผลงานวจิยั และการจดับรกิารทาง
การศกึษา เปนตน

5.7 สนบัสนนุใหมกีารพฒันาคณุภาพคร ูคณาจารย โดย
ใหมกีารแลกเปลีย่นผสูอนระดบัศาสตราจารยมาสอนระดบัปรญิญาโท
และเอกในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และใหมีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปรญิญาโทและเอกเปนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้

5.8 ใหความรใูนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการเตรยีมการกาวสู
ประชาคมอาเซยีนในลกัษณะศนูยฝกอบรม (Training Center) เพือ่
การพฒันาประเทศไทยจากการเพิม่ศกัยภาพของคนในชาติ
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1. โครงการและกำหนดการบรรยาย
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โครงการบรรยายทางวชิาการเพือ่สรางความตระหนกั
เรือ่งการกาวสปูระชาคมอาเซยีน

แกผบูรหิาร และบคุลากรสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

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

หลกัการและเหตผุล
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศผูนำที่มีบทบาทสำคัญใน

การกอตัง้สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (The Association
of Southeast Asian Nations - ASEAN)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2510  องคกรดังกลาวมีจุดมุงหมายที่จะสรางความเขมแข็งใหกับ
ประเทศสมาชกิโดยการรวมตวักนัเพือ่ปองกนัตนเองและสรางความ
มัน่คงทางดานเศรษฐกจิ  แตทีผ่านมายงัเปนการรวมตวั ทีไ่มชดัเจน
และเขมแข็งเทาที่ควร

ปจจบุนัโลกเปลีย่นแปลงไปและมกีารแขงขนัสงูขึน้  ภมูภิาค
ตาง ๆ จงึพยายามรวมตวักนัเพือ่สรางมัน่คงและความเขมแขง็ โดย
มกีตกิาทีช่ดัเจน ดงัเชน การรวมตวักนัของประเทศในยโุรปเพือ่จดั
ตัง้เปนประชาคมยโุรป (European Union - EU) เปนตน ประเทศ
สมาชิกอาเซียนก็มีจุดมุงหมายเชนนั้น จึงไดรวมกันจัดทำกฎบัตร
อาเซยีน (ASEAN Charter) โดยผนูำประเทศสมาชกิทัง้หมดไดรบัรอง
กฎบตัรดงักลาวเรยีบรอยแลว และจะมผีลใหการรวมตวัของประเทศ
สมาชกิแปรสถานภาพเปนประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)
ในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ประชาคมอาเซียนประกอบดวย
3 เสาหลกั คอื ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN
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Political Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
(ASEAN Economic Community - AEC) และประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
ซึ่งจะสงผลกระทบตอประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการใชภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกและการเคลื่อนยาย
ทนุมนษุยทีม่คีณุวฒุวิชิาชพี

จากการสำรวจความตระหนักของประชาชนในประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ พบวา ประชาชนลาวมีความตระหนักรู
เกี่ยวกับอาเซียนสูงเปนอันดับหนึ่ง ในขณะที่ประชาชนชาวไทย
มีความตระหนักรูอยูในอันดับที่ 8 เทานั้น จึงเปนภารกิจสำคัญ
ที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองเรงสรางความตระหนักแกประชาชน
เพือ่เตรยีมพรอมเขาสคูวามเปนประชาคมอาเซยีน

โดยเฉพาะสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาในฐานะหนวย
วจิยัและพฒันานโยบายและแผนการศกึษาของชาต ิจำเปนทีจ่ะตอง
มคีวามตระหนกัรเูรือ่งทีป่ระเทศไทยจะตองกาวสปูระชาคมอาเซยีน
ในป พ.ศ. 2558  มคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัประเทศเพือ่นบานที่
เปนสมาชกิประชาคมอาเซยีนและประเทศภาค ีประกอบกบันโยบาย
ในการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาทศวรรษทีส่องกม็งุสรางคนไทย
ยุคใหมใหมีความรู ความดี และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสขุ ซึง่หมายรวมถงึการจดัการศกึษาเพือ่ใหคนไทยมคีวามพรอม
ที่จะเปนพลเมืองอาเซียนที่สามารถแขงขันไดและอยูรวมกับ
เพือ่นบานอยางสนัตสิขุ  ดงันัน้  ขาราชการของสำนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษาจงึตองมคีวามรคูวามเขาใจในเรือ่งประชาคมอาเซยีน
อยางถองแท และผลกระทบทีจ่ะตามมาทัง้ดานเศรษฐกจิ ความมัน่คง



109คำกลาวเปดการบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนัก
เรื่อง การกาวสูประชาคมอาเซียน

ดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อจะไดสามารถพัฒนานโยบายและ
ขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาทีส่อดคลองกบัความเปลีย่นแปลงเมือ่
ประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน

นอกจากนี ้สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดขอความ
รวมมอืใหองคกรหลกัเปนเจาภาพจดักจิกรรมเกีย่วกบัการขบัเคลือ่น
ประชาคมอาเซียนใหกับขาราชการของกระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นควรจัดประชุม
บรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมเขาสปูระชาคมอาเซยีนดงักลาว

วตัถปุระสงค
เพือ่ใหขาราชการสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษามคีวาม

รคูวามเขาใจและความตระหนกัในความสำคญัของการเปนประชาคม
อาเซยีน ตลอดจนผลกระทบทีจ่ะตามมา เพือ่จะไดสามารถนำมาเปน
แนวทางในการกำหนดนโยบายการศกึษาของชาตติอไป

วธิดีำเนนิการ
จัดใหมีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

โดยวทิยากรหลกั คอื
1.  อธบิดกีรมอาเซยีน  กระทรวงการตางประเทศ
2. รองศาสตราจารย ดร. พนิติ ิรตะนานกุลุ รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการการอุดมศึกษา อดีตผูบริหารเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซยีน (ASEAN University Network - AUN)

3.  เลขาธกิารสภาการศกึษา (รองศาสตรจารยธงทอง จนัทรางศ)ุ
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กิจกรรม
- การบรรยายโดยอธบิดกีรมอาเซยีน  (นายวทิวสั  ศรวีหิค)
- การบรรยายโดยรองเลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา (รองศาสตราจารย ดร.พนิติ ิ รตะนานกุลุ)
- การอภปิรายและซกัถาม

กลมุเปาหมาย
ผบูรหิารระดบัสงูและผบูรหิารระดบักลาง  (ระดบัชำนาญการ

พเิศษ)  ทกุคนของสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  และขาราชการ
ทัว่ไปทีส่นใจ (ตามความสมคัรใจ)  ตลอดจนหนวยงานทีเ่กีย่วของ

วนั เวลา
วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2553 ระหวางเวลา 9.00 - 13.00 น.

สถานที่
หองประชมุกำแหง  พลางกรู  สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

งบประมาณ
โครงการวจิยันโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาของประเทศสมาชิกองคการนานาชาติ (งบอุดหนุน) รหัส
52102  และขอการสนบัสนนุ เอกสาร สือ่ CD  เพลงอาเซยีน ฯลฯ
จากกรมอาเซยีน
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ผลทีค่าดวาจะไดรบั
ขาราชการสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษามคีวามรคูวาม

เขาใจและความตระหนักในความสำคัญของการเปนประชาคม
อาเซยีนตลอดจนผลกระทบทีจ่ะตามมา และมขีอมลูความรเูพยีงพอที่
จะนำมาเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายการศกึษาของชาตติอไป



กำหนดการ
การบรรยายทางวชิาการเพือ่สรางความตระหนกั

เรือ่งการกาวสปูระชาคมอาเซยีน
แกผบูรหิารสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

วนัพธุที ่6 มกราคม  2553
หองประชมุกำแหง พลางกรู สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

9.00 - 9.15 น. เลขาธกิารสภาการศกึษากลาวตอนรบั
9.15 - 10.30 น. การบรรยาย เรือ่ง

“กาวสปูระชาคมอาเซยีนใน ค.ศ. 2015”
โดย  อธบิดกีรมอาเซยีน (นายวทิวสั ศรวีหิค)

10.30 - 11.45 น. การบรรยาย เรือ่ง
“ประชาคมอาเซียนกับอนาคตการศึกษาไทย”
โดย  รองศาสตราจารย ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11.45 - 12.30 น. อภปิรายและซกัถาม
12.30 - 12.45 น. สรุปและปดการประชุม

โดย  เลขาธกิารสภาการศกึษา
(รองศาสตราจารยธงทอง จนัทรางศ)ุ

12.45 น. รบัประทานอาหารกลางวนั

-------------------------------------
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2. ประวตัยิอผบูรรยาย
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ประวัติยอผูบรรยาย

ชือ่ผบูรรยาย นายวทิวสั  ศรวีหิค
วนั เดอืน ปเกดิ 19  พฤษภาคม  2504
ตำแหนงปจจบุนั อธบิดกีรมอาเซยีน
ประวัติการศึกษา ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)

รฐัศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
M.A. (Hons.) (International Relations)
University of Mississippi, U.S.A.

ตำแหนงทีส่ำคญั - นายเวร กองกฎหมาย กรมสนธสิญัญา
และราชการพิเศษ และกฎหมาย

- เลขานกุารตร ีกองกฎหมาย
กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย

-   เลขานกุารโท กองนโยบายและวางแผน
สำนกังานปลดักระทรวงฯ

- เลขานกุารเอก
คณะทตูถาวร แหงประเทศไทย
ประจำองคการสหประชาชาติ
ณ นครนวิยอรก

- ไดรบัเลอืกตัง้
(โดยการเสนอนามของกลมุเอเชยี)
ใหเปนผเูสนอรายงาน (Rapporteur)
คณะกรรมการดานสงัคมและ
มนษุยธรรมของทีป่ระชมุสมชัชา
สหประชาชาต ิสมยัที ่47 (1992)
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- ไดรบัเลอืกตัง้
(โดยการเสนอนามของกลมุเอเชยี)
ใหเปนรองประธาน (Vice-chairman)
คณะกรรมการดานสงัคมและ
มนษุยธรรมของทีป่ระชมุสมชัชา
สหประชาชาต ิสมยัที ่49 (1994)

- เลขานกุารเอก สำนกังานเลขานกุาร
รฐัมนตร ีกระทรวงการตางประเทศ

- เจาหนาทีก่ารทตู 7
กองการประชมุระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ

- Liaison officer นรม.อติาลใีนการประชมุ
ASEM ครัง้ที ่1 กรงุเทพฯ ค.ศ. 1996

- เจาหนาทีก่ารทตู 7 กองการเมอืง
กรมองคการระหวางประเทศ

- เจาหนาทีก่ารทตู 7 กองงานพฒันา
กรมองคการระหวางประเทศ

- เจาหนาทีก่ารทตู 7 กองการสงัคม
กรมองคการระหวางประเทศ

- ผอูำนวยการกองนโยบายและแผน
สำนกังานปลดักระทรวง

- ผอูำนวยการสำนกันโยบายและแผน
สำนกังานปลดักระทรวง

- เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
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การประชมุระหวาง - ผชูวยเลขานกุาร คณะผแูทนไทย
ระหวางประเทศ ในการประชมุเพือ่แกไขวกิฤตการณดบีกุ

     ระหวางประเทศ  สหราชอาณาจกัร
- ผแูทนไทยในการประชมุสมชัชา

สหประชาชาต ิสมยัสามญั ครัง้ที ่44, 46,
47,48, 49, 51

-   ผแูทนไทยในการประชมุสมชัชา
สหประชาชาต ิสมยัพเิศษ ในโอกาส
ครบรอบ 50 และ 60 ป สหประชาชาติ
ค.ศ. 1995 / 2005

-   ผแูทนไทยในการประชมุ
คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคม
ประจำภมูภิาคเอเชยีแปซฟิก (ESCAP)

- ผแูทนไทยในการประชมุสดุยอดวาดวย
การพฒันาสงัคม กรงุโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ค.ศ. 1995

- ผปูระสานงาน Asia Cooperation
Dialogue (ACD)

ผบูรรยายพเิศษ -   วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)
- วทิยาลยักองทพัอากาศ
- วทิยาลยักองทพับก
- โรงเรยีนอยัการชัน้สงู
- ศนูยรกัษาความปลอดภยั

กองบญัชาการทหารสงูสดุ
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- หลกัสตูรนกับรหิารเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- คณะสงัคมศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

- รวมจดัรายการวทิยขุอง
สถาบนันโยบายศกึษา กบั
ดร.สมศกัดิ ์ชโูต ในหวัขอ
"สหประชาชาต"ิ

- ศนูยอำนวยการบรหิาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

- โรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลาฯ
- มหาวทิยาลยับรูพา จ.ชลบรุี
- ฯลฯ

--------------------------------------------------------
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ประวัติยอผูบรรยาย

1. ประวตัสิวนตวั
     1.1 ชือ่ นายพนิติ ิ รตะนานกุลู
     1.2 ทีท่ำงาน สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

328 ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ
10400
โทรศพัท 02 610 5214
โทรสาร  02 610 5217

1.3 ตำแหนงปจจบุนั   รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา

2. ประวตักิารศกึษา
2.1  ปรญิญาตรี พ.ศ. 2520 วท.บ.(เคม)ี มหาวทิยาลยัมหดิล
2.2  ปรญิญาโท พ.ศ. 2522 วท.ม.(เคมอีนิทรยี)

มหาวทิยาลยัมหดิล
2.3 ปรญิญาเอก พ.ศ. 2526    Ph.D. (Organic Chemistry)

The National University of  Ireland,
University College Cork, Ireland

2.4 การฝกอบรม พ.ศ. 2530  Research Fellow The
Queen's University of Belfast,
Northern Ireland, U.K.

3. ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2522 อาจารยภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พ.ศ. 2530 ผชูวยศาสตราจารย  ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2539 ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

พ.ศ. 2551 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

4. ประสบการณทางการบริหาร
4.1  มหาวทิยาลยัศลิปากร
พ.ศ.2537 - 2537 รองอธกิารบดฝีายวเิทศสมัพนัธ
พ.ศ. 2537 - 2539 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยั
พ.ศ. 2537 - 2539 รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
พ.ศ. 2539 - 2540 รองผอูำนวยการศนูยมานษุยวทิยาสรินิธร

(สวนงานนอกระบบราชการ ปจจบุนั
เปนองคกรมหาชน)

4.2  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
พ.ศ. 2540 - 2542 รองอธกิารบดฝีายการคลงัและทรพัยสนิ
พ.ศ. 2542 - 2546 กรรมการสภา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
พ.ศ. 2542 - 2546 รองอธกิารบดฝีายการคลงัและบคุลากร
4.3  สำนกังานเลขานกุารเครอืขายมหาวทิยาลยัอาเซยีน
พ.ศ. 2548 - 2551 ผอูำนวยการบรหิาร
4.4  สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
พ.ศ. 2551 - ปจจบุนั รองเลขาธกิารคณะกรรมารการอดุมศกึษา
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5.  ประสบการณ (ปจจบุนั)
5.1 ประธานอนุกรรมการวิชาเคมี มูลนิธิสงเสริมโอลิมปก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร (สอวน)

5.2  กรรมการดำเนนิการ ฝายพฒันาตำราเรยีนตามหลกัสตูร
โอลิมปกวิชาการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวทิยาศาสตรศกึษา ในพระอปุถมัภสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ
เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร (สอวน.)

5.3 ประธานคณะกรรมการความรวมมือดานวิชาการ
เอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council)
กระทรวงการตางประเทศ

6.  ประสบการณระหวางประเทศ (ปจจบุนั)
6.1 Editorial Board, Chemical Education Journal

(Asian Edition)
6.2  Chairman, ASEAN-European Academic University Network
6.3 Advisory Committee of the ASEM Education Hub,

The Asia-Europe Foundation (ASEF)

--------------------------------------------------------
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3. รายชือ่ผเูขารวมฟงบรรยาย
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รายชือ่ผเูขารวมการบรรยายทางวชิาการเพือ่สรางความตระหนกั
เรือ่ง การกาวสปูระชาคมอาเซยีน

วนัพธุที ่6 มกราคม  2553 เวลา 9.00 - 13.30 น.
ณ หองประชมุกำแหง พลางกรู สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

วทิยากร
1. อธบิดกีรมอาเซยีน (นายวทิวสั  ศรวีหิค)
2. รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา

(รองศาสตราจารย ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู)

ผบูรหิารระดบัสงู
1. เลขาธกิารสภาการศกึษา (รองศาสตราจารยธงทอง จนัทรางศ)ุ
2. ทีป่รกึษาสำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

(นางสริพิร บญุญานนัต)
3. ทีป่รกึษาดานวจิยัและประเมนิผลการศกึษา

(นางสรุางค  โพธิพ์ฤกษาวงศ)
4. ผอูำนวยการสำนกันโยบายดานการศกึษามหภาค

รกัษาการทีป่รกึษาดานระบบการศกึษา
(นางสาวจริพรรณ  ปณุเกษม)

5. รกัษาการทีป่รกึษาดานนโยบายและแผนการศกึษา
(นายกองเกยีรต ิสหวรรณางกรู)
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ผทูรงคณุวฒุิ
1. ดร.สวุฒัน  เงนิฉ่ำ
2. ดร.เลขา  ปยะอจัฉรยิะ
3. รองศาสตราจารย ดร.สรุศกัดิ ์ หลาบมาลา
4. รองศาสตราจารย ดร.ชนติา  รกัษพลเมอืง
5. อาจารย ดร.เฟองอรณุ ปรดีดีลิก

นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
1. พนัเอกหญงิ อาทชิา  วงศสวุรรณ
2. นางสาวเรวด ี จนัทเปรมจติต
3. นางสาวพรทพิย  ตลิกานนัท
4. พระมหาวรวทิย  ทาระพนัธ
5. นายภทัร  ยนืยง
6. นางสาวภญิญา  สวุรรณฉาย
7. นายพชรภทัร  พงึรำพรรณ
8. นางสาวกนกพร  ศริโิรจน
9. นางสาวอารรีตัน  ภาคพธิเจรญิ
10. พระธรรมรนิทร  โภคากรณ
11. นายทวชิ  มณพีนา
12.นางสาวประทานพร  ศรอีนนัต
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หนวยงานทีเ่กีย่วของ
สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
1. นางสาววรมน  เนาวโรจน
2. นางสาวปนดัดา  งามสมพล
3. นางจรีนนัท  ทรงชาติ

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
1. นางสาวจนัทรา  ตนัตพิงศานรุกัษ
2. นางสวุภรี  วรจำปา
3. นายปรชีา  หมัน่คง
4. นางศรารตัน  ลีไ้พบลูย
5. นางสาวประภาพรรณ  แยมสมทุร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ดร. สนุีย  จไุรสนิธุ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
1. นางสวุรรณ ี วทิยอดุม

สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
สำนกัอำนวยการ (สอ.)
1. ผอูำนวยการสำนกัอำนวยการ (นางทพิยสดุา  สเุมธเสนยี)
2. นายสถาพร  บตุรชยังาม
3. นางอำไพ  ธนากรกติตโิยธนิ
4. นางสาวธญัวรรณ  วฒุพิฒันานนท
5. นางสรอยระยา  เรอืนนาค
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6. นางศริพิร  ศรพินัธุ
7. นายศราวธุ  บญุคลอง

สำนักนโยบายดานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(สพ.)
1. นางสาวศศธิร  เลก็สขุศรี
2. นางอรณุศร ี ละอองแกว
3. นางสาวสวุณีา  เกนทะนะศลิ
4. นางสาวอญัชล ี เซงตระกลู
5. นายภรูติ  วาจาบณัฑติย
6. นางสาวสมพร  พรมดี
7. นางสาวกรกมล  จงึสำราญ
8. นางสาวมณรีตัน  กรงุแสนเมอืง
9. นางสาวพกิลุ  กนัทะวงั

สำนกันโยบายดานการศกึษามหภาค (สม.)
1. ผอูำนวยการสำนกัสำนกันโยบายดานการศกึษามหภาค

(นางสาวจริพรรณ  ปณุเกษม)
2. นางทพิยอนงค  เลือ่นพคุวฒัน
3. นางสาวศรปีระทมุ  ดานผดงุธรรม
4. นางสาวองัคณา  สำเภาประเสรฐิ
5. นางสาวรงุนภา  จติรโรจนรกัษ
6. นางสาวดารณ ี อรณุวรากรณ
7. นางสาวชดิชล  ตัง้สขุขยีศริิ
8. นางเพญ็จนัทร  นครอนิทร
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9. นางรชัน ี ศลิปะบรรเลง
10.นางเกือ้กลู  ชัง่ใจ
11.นางสาวสวุมิล  เลก็สขุศรี
12.นางสาวชรนิรตัน  พมุเกษม
13.นานสมยศ  พนัธโอฬารกลุ
14.นางจตพุร  หาญวรวงค

สำนกัพฒันากฎหมายการศึกษา
1. ผูอำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา (นายกิตติรัตน
มงัคละครี)ี
2. นายณฐัวฒุ ิ อาวสกลุ
3. นางสาวณฐักิา  นติยาพร
4. นายชชัวาล  อชัฌากลุ
5. นายเฉลมิพล  เอยีดพลู

ศนูยสารสนเทศทางการศกึษา (ศส.)
1. นางสริวิรรณ  สวสัดวิตัน  ณ  อยธุยา
2. นางผานติ  วมิลรตันปญญา
3. นางกนกพร  ถนอมกลิน่
4. นางสาวยพุา  วริภิริมยกลู
5. นางเพทาย  บญุมี
6. นายภาณพุงศ  พนมวนั
7. นางสาวนวลจนัทร  ปยุะกลุ
8. นางสาวทวพีร  บญุวานชิ
9. นางสาววชิชลุาวณัย  พทิกัษผล
10.นางสาวจริา  วงศเหลอืง
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กลมุพฒันาระบบบรหิาร (กพร.)
1. ผอูำนวยการกลมุพฒันาระบบบรหิาร

(นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ)
2. นางพจิารณา  ศริชิานนท
3. นางสาวชนญัญา  อนุจนัทร
4. นางสาววาณ ี ทพัพะปรุณะ
5. นายสมชาย  บวัเลก็
6. นางสาววภิารตัน  อาทติยตัง้

กองงานเลขานกุารสภาการศกึษา (กส.)
1. ผอูำนวยการกองเลขานกุารสภาการศกึษา

(นายวรีะ  พลอยครบรุ)ี
2. นายกวนิ  เสอืสกลุ
3. นางโชตกิา  วรรณบรุี
4. นางกมลทพิย  เมฆพกุ
5. นางสาวจริศร ี อนวชักลุ
6. นางจฬุาพร  เหมวรรณวดกีลุ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ (ศพป.)
1. ผอูำนวยการศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ

(นางสาววรยัพร  แสงนภาบวร)
2. นางสาวภทัณดิา  พนัธมุเสน
3. นางสาวคทัรยิา  แจงเดชา
4. นายปานเทพ  ลาภเกษร
5. นางสาวศศริศัม  วรีะไวทยะ
6. นางกนกพรรณ  ปญโญสขุ
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สำนักนโยบายดานการเรียนรูตลอดชีวิตและโอกาสทางการ
ศกึษา (สร.)
1. ผอูำนวยการสำนกันโยบายดานการเรยีนรตูลอดชวีติ

และโอกาสทางการศกึษา (นางสาววฒันา อาทติยเทีย่ง)
2. นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน
3. นางสาวอษุา คงสาย
4. นางสาวพฒุสิาร อคัคะพู
5. นางสาวณตุตรา แทนขำ
6. นายรวชิ ตาแกว
7. นางสาวสมุาล ีไพรศกัดาสกลุ

ศนูยประชาสมัพนัธการศกึษา (ศปส.)
1. ผอูำนวยการศนูยประชาสมัพนัธการศกึษา

(นางอมัพร  พงษกงัสนานนัท)
2. นางสาวใกลตา  สดสมศรี
3. นายศภุสทิธิ ์ ภภูกัดี
4. นางสาวทศันวลยั  เนยีมบบุผา

สำนักนโยบายดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมี
สวนรวม (สป.)
1. ผอูำนวยการสำนกันโยบายดานประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

และการมสีวนรวม (นางจนิตนา  ศกัดิภ์อูราม)
2. นายสมศกัดิ ์ ดลประสทิธิ์
3. นางสาวโรจนา  ถดัทะพงษ
4. นางสชุาดา  ไชยรตัน
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5. นายดสุติ  ทองสลวย
6. นางสาวอวยพร  ประพฤทธิธ์รรม
7. นายชาญ  ตนัตธิรรมถาวร
8. นางสาวสมถวลิ  กาญจนาพงศกลุ
9. นางสาวชลาลยั  ทรพัยสมัพนัธ
10. นางสาวอษุา  ชชูาติ
11. นายอคุเรนทร  สขุนวล
12. นางกลัยาน ี ปฏมิาพรเทพ
13. นางสาวบรรณากรณ  อมรพรสนิ
14.นางเขม็ทอง  โมงขนุทด

อืน่ ๆ
1. ผอูำนวยการพพิธิภณัฑหนุขีผ้ึง้ (นายวษิณ ุ เอมประณตีร)
2. นางวาสนา  ลีไ้พบลูย
3. นางสาวเอน็ด ู ศริเิจยีมรตัน
4. นายชารรีตัน  สริณีี
5. นายวรีะพงษ  อเูจรญิ
6. นางเกษณิ ี วามาหมดั
7. นายสมชาต ิ สมญาติ
8. อภริดา  บวัทอง
9. นายมนตร ี กีส่นุ
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4. เอกสารประกอบการบรรยาย
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4. เอกสารประกอบการบรรยาย

ในการบรรยายทางวิชาการเพื่อสรางความตระหนัก เรื่อง
“การกาวสูประชาคมอาเซียน” แกผูบริหารและบุคลากรสำนักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา ในวนัพธุที ่6 มกราคม 2553 ระหวางเวลา
9.00 - 13.30 น. ณ หองประชมุกำแหง พลางกรู สำนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา มเีอกสารประกอบการบรรยาย ดงันี้

1) Powerpoint ของวทิยากรทัง้ 2 ทาน
2) แผนพบั "แนะนำใหรจูกัอาเซยีน"
3) The ASEAN Charter กฎบตัรอาเซยีน
4) Roadmap for an ASEAN Community 2009 - 2015
5) การศกึษา : รากฐานประชาคมอาเซยีน
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คณะผจูดัทำ

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารยพเิศษธงทอง จนัทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร ผูอำนวยการ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ
ผูพิจารณารายงาน
ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร ผูอำนวยการ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ
วิเคราะห สังเคราะห และจัดทำขอเสนอแนะ
นางสาวศศริศัม  วรีะไวทยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ
ผเูขยีน และจดัทำรายงาน
นางสาวศศริศัม  วรีะไวทยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ
ผูรับผิดชอบโครงการจัดการบรรยาย
ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร ผูอำนวยการ

ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ
นางสาวภทัณดิา พนัธมุเสน นกัวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ
ดร.ปานเทพ ลาภเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศศริศัม  วรีะไวทยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวคทัรยิา แจงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกนกพรรณ ปญโญสขุ เจาพนกังานธรุการชำนาญงาน
นายสมมาตร ลายนาค ผูชวยนักวิชาการศึกษา
หนวยงานรับผิดชอบ
ศนูยพฒันาการศกึษาระหวางประเทศ (พ.ศ.2553)
สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร
99/20  ถนนสโุขทยั  เขตดสุติ  กรงุเทพมหานคร 10300


