บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน”
(ASEAN Community) ที่รวมตัวและมีพลวัตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพและรุ่งเรือง และตั้งอยู่ที่
ศูนย์กลางของโครงสร้างการรวมตัวของภูมิภาคที่มีวิ วัฒนาการ โดยมีเป้าหมายในการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสูงขึ้น มีเครือข่ายการผลิตของภูมิภาค
ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าภายในภูมิภาค เพื่อสร้างอานาจต่อรองกับประเทศอื่น ๆ
ที่กาลังมีบทบาทสาคัใในเศรฐกกิจระดับภูมิภาค เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ของประชากรอาเซียนดีขึ้น กฎระเบียบและธรรมาภิบาลดีขึ้น และขจัดความแตกต่างระหว่างกันทางสังคมและ
วัฒนธรรมในอาเซียน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัใหาใหม่ ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย หรืออาชใากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัใหาสิ่งแวดล้อม ภาวะ
โลกร้อน และความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่สามารถแข่งขันทางเศรฐกกิจกับประเทศอื่น ๆ ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรฐกกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community - ASCC) โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักฐณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย น คื อ ประเทศสมาชิ ก จะมี ก ลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ค รอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ปั ใ หา
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทาให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี
และมีกานะทางสังคมที่ทัดเทียมกัน โดยกาหนดให้สาขาการศึกฐาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุฐย์
ตอบสนองการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก
ความสาคัใของการศึกฐาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในปฏิใใา
ชะอา - หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสาหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 - 2015 ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกฐาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และกาหนดให้สาขาการศึกฐาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนอง
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรฐกกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นย้า
ถึงความสาคัใของการศึกฐาซึ่งเป็นกลไกสาคัใในการนาอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่กาหนดให้อาเซียน
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มีวิสัยทัศน์สู่ภ ายนอก มีสั นติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้ว ยกันในการเป็นหุ้ นส่วนในสิ่งแวดล้ อมของ
ประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัต และการรวมตัวทางเศรฐกกิจที่ใกล้ชิดและ
ในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัใของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีร่ว มกันและเชื่อมโยงในอัตลั กฐณ์ของภูมิภาค ซึ่ง ให้ ความสาคัใต่อการพัฒนามนุฐย์
ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การศึกฐา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม
นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทางานและประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ประเด็นสาคัใได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและ
การพัฒนาซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุฐย์เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
ส าหรั บ ประเทศไทย รั ก บาลไทยได้ ร่ ว มมื อ กั บ อาเซี ย นในการเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และ
ความเจริใรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรฐกกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรักบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยใช้การศึกฐาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากกานสาคัใใน การ
เสริมสร้างความเจริใรุ่งเรืองในทุกด้าน มีการจัดการและการให้บริการการศึกฐาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และทั่ว ถึ ง มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของประเทศไทยเพื่ อ สู่ ป ระชาคมอาเซีย น ในปี พ.ศ. 2558 โดยการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งดาเนินการบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานภาครักในแต่ละ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและเวทีโลก
กระทรวงศึกฐาธิการได้กาหนดบทบาทการดาเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่ว มมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกฐา ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกฐาของประเทศสมาชิกอาเซียน และการขยายโอกาสทางการศึกฐา การยกระดับ
คุณ ภาพทางการศึ ก ฐา การใช้ โ ครงสร้ า งพื้ นกานอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีก ารสื่ อสาร รวมทั้ ง
การบริหารจัดการทางการศึกฐาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยกาหนดเป็น
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกฐาธิการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. นโยบายของกระทรวงศึกฐาธิการ 5 ประการ (พ.ศ. 2553 - 2554) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านการศึกฐาในอาเซียน ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) การเผยแพร่ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียม
ความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกฐา นักเรียน นักศึกฐา และประชาชน
2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ฐา นั ก เรี ย น และประชาชนให้ มี ทั ก ฐะ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาฐาอังกฤฐ ภาฐาเพื่อนบ้าน
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3) การพั ฒ นามาตรกานการศึ ก ฐา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การหมุ น เวี ยนของนั ก ศึ ก ฐาและครู
ในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกฐาของภูมิภาค
4) การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกฐาในอาเซียน
5) การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกฐาธิการ (พ.ศ. 2555 - 2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก
- ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกฐา การวิจัยและพัฒนา และการฝึก
อบรมนานาชาติในภูมิภาค
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกฐากับประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกฐา
- กาหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านการศึกฐา
- ส่งเสริมการเรียนการสอนภาฐาสากลเป็นภาฐาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นกาน และการเรียนรู้
ภาฐาที่สาม
- ส่ ง เสริ มให้ ส ถาบั น การศึ กฐาจัด หลั ก สู ต รนานาชาติ หรือ หลั ก สู ต รสมทบร่ ว มกับ สถาบั น
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกฐาธิการได้ดาเนินโครงการสาคัใภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (พ.ศ. 2556 –
2561) โดยกาหนดเป็นโครงการ Flagship ของกระทรวงศึกฐาธิการ จานวน 10 โครงการ พร้อมเป้าหมายและ
จัดลาดับความสาคัใของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน จานวน
2 โครงการ ได้แก่
โครงกำร Flagship ที่ 1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อรองรั บกำรเข้ำ สู่ประชำคมอำเซียน
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักฐะทางภาฐา ทักฐะแห่งศตวรรฐที่ 21 และทักฐะเฉพาะทางด้านอาชีพที่จาเป็น
ต่อการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียน ผ่ านการดาเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกฐา รวมถึงการยกระดับและพัฒ นา
มาตรกานการจั ดการศึ กฐา พร้ อมทั้งส่ งเสริม การวิจัยและพัฒ นา เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ความรู้เกี่ยวกั บ
ประชาคมอาเซียน และจัดตั้งศูนย์การเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกฐาให้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนตามเป้าหมายของการจัดการศึกฐาเพื่อปวงชน (Education for All) และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป
โครงกำร Flagship ที่ 8 โครงกำรพั ฒ นำเมื องกำรศึ ก ษำนำนำชำติ มีเ ป้ าหมายเพื่อ พัฒ นา
เมือง (จังหวัด) ที่มศี ักยภาพให้พร้อมรองรับการเป็นเมืองการศึกฐานานาชาติ โดยพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ยกระดับมาตรกานหลักสูตรการศึกฐานานาชาติของไทย เตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานศึกฐาให้พร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสนับสนุนการเข้ามาเปิดวิทยาเขตประจา
ภูมิภาคในประเทศไทย

4
และกระทรวงศึกฐาธิการได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ของกระทรวงศึกฐาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกฐาขั้นพื้นกาน (สพก.) ในกานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
ในการจัดการศึกฐาสาหรับผู้เรียนระดับการศึกฐาขั้นพื้นกานของกระทรวงศึกฐาธิการ ได้เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยกาหนดจุดเน้นของ สพก. ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกฐาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
พหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน มีสมรรถนะสาคัใในการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและ
อยู่ร่วมกันได้บนพื้นกานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็น
ประชาคมเศรฐกกิจอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาการจัดการศึกฐาให้มีคุณภาพระดับมาตรกานสากล เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของพลเมืองไทย และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดโลก รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
หน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกฐาขั้นพื้นกานได้ดาเนิน โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN โครงการ Education Hub โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอนภาฐาอังกฤฐและภาฐาของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกฐาและสถานศึกฐาทุกแห่ง มีความพร้อม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะสาคัใของผู้เรียน
ในการดาเนินชีวิต การศึกฐาต่อ และเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นสังคมที่มี
ทั้งความเหมือนและความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา ภาฐา พหุวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
เศรฐกกิจ ฯลฯ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองอาเซียน และทัศนคติที่เป็น
สากล รวมทั้งการปรับตัวเข้ากับเศรฐกกิจและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความรู้สึก
การเป็นเจ้าของและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสมาชิกอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกฐาขั้นพื้นกาน โดยสานักวิชาการและมาตรกานการศึกฐาตระหนักถึง
ความสาคัใดังกล่าว จึง ได้ดาเนินการนา ASEAN Curriculum Sourcebook มาใช้เป็นแนวทางในการจัด
การเรียนรู้ในประเทศไทย โดยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. เผยแพร่ ASEAN Curriculum Sourcebook (ฉบับภาฐาอังกฤฐ) ในเว็บไซต์ของโครงการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN (www.spiritofasean.com)
2. แปลเอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook เป็นภาฐาไทย
3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook วางแผนและยกร่างกรอบแนวทาง
การนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ ASEAN Curriculum Sourcebook กับ
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มาตรกาน / ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ฐาขั้ น พื้ น กาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ออกแบบการจั ด
การเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook
4. จัดทาเอกสารแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ สาหรับ
สถานศึกฐาระดับการศึกฐาขั้นพื้นกานนาไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อ
ผลักดันการดาเนินการด้านการศึกฐาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มี
สมรรถนะที่สาคัใสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
สถานศึกฐาสามารถนา ASEAN Curriculum Sourcebook ไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์ หลั กสู ตรแกนกลางการศึกฐาขั้นพื้นกาน พุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาพื้นกาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิต มีสมรรถนะที่สาคัใ มีจิตสานึก
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน และคุณลักฐณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้คาขวัใ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักฐณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity,
One Community) ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกฐา

