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ก าเนิดอาเซียน 
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East AsianNations 
หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซ่ึงไดมี้การลงนามท่ีวงัสราญรมย ์เม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ 
ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงผูแ้ทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดว้ยนายอาดมั มา
ลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อบัดุล ราชกั บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม
และรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนมั (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโ์ปร์) และพนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ 
(รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) 
ในเวลาต่อมาไดมี้ประเทศต่างๆ เขา้เป็นสมาชิกเพิ่มเติม ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเม่ือ 8 ม.ค.
2527) เวยีดนาม (วนัท่ี 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พมา่ (วนัท่ี 23 ก.ค. 2540) และ กมัพชูา เขา้เป็นสมาชิก
ล่าสุด (วนัท่ี 30 เม.ย. 2542) ใหปั้จจุบนัมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 
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วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศในภูมิภาค ธ ารง
ไวซ่ึ้งสันติภาพเสถียรภาพ และความมัน่คงทางการเมือง สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ 
การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมการกินดีอยูดี่ของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก 
สัญลกัษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลอืงบนพืน้สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน า้เงิน 
รวงขา้ว 10 ตน้ หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง  หมายถึง  ความกลา้หาญและการมีพลวติั 
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ 
สีน ้าเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมัน่คง 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือปี 2550 ท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามในกฎ
บตัร  อาเซียนซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองคก์รเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ขบัเคล่ือนการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามท่ีผูน้ าอาเซียนไดต้กลงกนัไว ้
โดยวตัถุประสงคข์องกฎบตัรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากข้ึน นอกจากน้ี กฎบตัรจะใหส้ถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน
เป็นองคก์รระหวา่งรัฐบาล (Intergovernmental Organization) 
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ 13 บท 55 ข้อ มีประเด็นใหม่ทีแ่สดงความก้าวหน้าของอาเซียน 
ได้แก่ 
(1) การจดัตั้งองคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
     (2) การใหอ้ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าตามความตกลงของรัฐสมาชิก 
     (3) การจดัตั้งกลไกส าหรับการระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ ระหวา่งประเทศสมาชิก 
     (4) การใหผู้น้  าเป็น ผูต้ดัสินวา่จะด าเนินการอยา่งไรต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณีตามกฎบตัรฯ อยา่งร้ายแรง 
     (5) การเปิดช่องใหใ้ชว้ธีิการอ่ืนในการตดัสินใจไดห้ากไม่มีฉนัทามติ 
     (6) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อผลประโยชน์
ร่วม 
     (7) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอ้าเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 
     (8) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รภาคประชาสังคมมากข้ึน และ 
     (9) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น ใหมี้การประชุมสุดยอดอาเซียน 2 
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คร้ังต่อปี จดัตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลกั และการมีคณะกรรมการผูแ้ทน
ถาวรประจ าอาเซียน ท่ีกรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการประชุมของอาเซียน เป็นตน้ 
กฎบตัรอาเซียนมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 หลงัจากท่ีประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ได้
ใหส้ัตยาบนักฎบตัร และการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ระหวา่งวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 
2552 ท่ีจงัหวดัเพชรบุรีเป็นการประชุมระดบัผูน้ าอาเซียนคร้ังแรกหลงัจากกฎบตัรมีผลบงัคบัใช ้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลกั คือ 
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC) 
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community – APSC) 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค เพื่อใหป้ระเทศในภูมิภาค
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และสามารถแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ โดยสันติวธีิ อาเซียนจึงไดจ้ดัท าแผนงาน
การจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) 
โดยเนน้ใน 3 ประการ คือ 
1) การมีกฎเกณฑแ์ละค่านิยมร่วมกนั ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะร่วมกนัท าเพื่อสร้างความเขา้ใจใน
ระบบสังคมวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพฒันาการทางการเมืองไป
ในทิศทางเดียวกนั เช่น หลกัการประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อตา้นการทจริต การส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นตน้ 
2) ส่งเสริมความสงบสุขและรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาความมัน่คงส าหรับประชาชนท่ีครอบคลุมในทุก
ดา้นครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและ
การระงบัขอ้พิพาท โดยสันติเพื่อป้องกนัสงครามและใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนอยูด่ว้ยกนั โดยสงบสุขและ
ไม่มีความหวาดระแวง และขยายความร่วมมือเพื่อต่อตา้นภยัคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อตา้นการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมขา้มชาติต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การคา้มนุษย ์ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนั
และจดัการภยัพิบติัและภยัธรรมชาติ 
3) การมีพลวตัและปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดบั
ภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน+3 กบัจีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวนัออก ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็กบัมิตรประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น 
สหประชาชาติ 
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2.ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (ASEAN Political-Security Community-AEC) 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การ
ลงทุน  เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี อาเซียนไดจ้ดัท าแผนงาน การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซ่ึงเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกิจ
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4 ดา้น คือ 
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยใหค้วามส าคญักบัประเด็น
นโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลงังาน) 
3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค ใหมี้การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถผา่นโครงการต่าง ๆ 
4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก เนน้การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศ
ภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 
อาเซียนไดต้ั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี 2558 โดยมุ่งหวงัเป็นประชาคมท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการ
พฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม และวฒันธรรมอาเซียน โดยไดจ้ดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)ซ่ึงประกอบดว้ยความร่วมมือใน  
6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม 
3) สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม 
4) ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
6) การลดช่องวา่งทางการพฒันา 
ทั้งน้ีโดยมีกลไกการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การประชุมรายสาขาระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส และระดบัรัฐมนตรีและ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
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สาระส าคัญของปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ดา้นการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันปฏิญญาชะอ า-หวัหินวา่ดว้ยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน  เนน้ย  ้าถึงบทบาทของ
การศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 อนัประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ดงัน้ี 
1. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคง 
สนบัสนุนความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนใหม้ากข้ึนโดยผา่นหลกัสูตรอาเซียน ใน
โรงเรียนและเผยแพร่กฎบตัรอาเซียนท่ีแปลเป็นภาษาต่างๆ ของชาติ ในอาเซียนใหเ้นน้ในหลกัการแห่ง
ประชาธิปไตยใหม้ากข้ึน เคารพในสิทธิมนุษยชนและค่านิยมในเร่ืองแนวทางท่ีสันติภาพในหลกัสูตรของ
โรงเรียนสนบัสนุน ความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้ใน 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือในภูมิภาคในหมู่อาจารยผ์า่นการฝึกอบรม โครงการ
แลกเปล่ียน และการจดัตั้งขอ้มูลพื้นฐานออนไลน์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีจดัใหมี้การประชุมผูน้ าโรงเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นในภูมิภาคอาเซียนท่ี
หลากหลาย การสร้างศกัยภาพและเครือข่าย รวมทั้งยอมรับการด ารงอยูข่องเวทีโรงเรียน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia School Principals’ Forum: SEA-SPF) 
2. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกจิ 
พฒันาพฒันากรอบทกัษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนบัสนุนการมุ่งไปสู่การจดัท า
การยอมรับทกัษะในอาเซียนสนบัสนุนการขบัเคล่ือนของนกัเรียนนกัศึกษาใหดี้ข้ึนโดยการพฒันาบญัชี
รายการระดบัภูมิภาคของอุปกรณ์สารนิเทศดา้นการศึกษาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจดัหาไดส้นบัสนุนการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผา่นกลไกความร่วมมือในระดบัภูมิภาคระหวา่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนซ่ึงจะตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางดา้น
การศึกษาและวชิาชีพพฒันามาตรฐานดา้นอาชีพบนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปท่ี
การสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดท้ั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก และ
เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมโดยประสานกบักระบวนการกรอบการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดา้นแรงงาน 
3. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวฒันธรรม 
พฒันาเน้ือหาสาระร่วมในเร่ืองอาเซียนส าหรับโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นตวัอา้งอิงส าหรับการฝึกอบรมและการ
สอนของครูอาจารยเ์สนอให้มีหลกัสูตรปริญญาดา้นศิลปวฒันธรรมอาเซียนในมหาวทิยาลยัเสนอใหมี้ภาษา
ประจ าชาติอาเซียน ใหเ้ป็นภาษาต่างประเทศวชิาเลือกในโรงเรียนสนบัสนุนโครงการระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งเนน้
ท่ีการส่งเสริมการตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนให้แก่เยาวชนรับรองการมีอยูข่องโครงการอ่ืนๆ เช่น การน า
เท่ียวโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนนกัศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนดา้น
วฒันธรรม การประชุมสุดยอดเยาวชนนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัอาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์ระดบัเยาวชน สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติในประเทศสมาชิก
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อาเซียนโดยการสนบัสนุนการศึกษาส าหรับทุกคนจดัใหมี้การประชุมวจิยัทางดา้นการศึกษาอาเซียนเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการวจิยัและพฒันาในภูมิภาคให้เป็นเวทีส าหรับนกัวจิยัจากประเทศสมาชิกเพื่อ
แลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งของภูมิภาคสนบัสนุนความเขา้ใจและการตระหนกัรับรู้
ในประเด็นและเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรใน
โรงเรียน และการมอบรางวลัโรงเรียนสีเขียวอาเซียนเฉลิมฉลองวนัอาเซียน (วนัท่ี 8 สิงหาคม)ในโรงเรียน
โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน การจดัการแข่งขนั
เร่ืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอาเซียนการจดัแสดงเคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ของอาเซียน การจดั
ค่ายเยาวชนอาเซียน เทศกาลเยาวชนอาเซียนและวนัเด็กอาเซียนเห็นชอบท่ีจะเสนอในรัฐสมาชิกอาเซียน  
แบ่งปันทรัพยากรแก่กนั และพิจารณาการจดัตั้งกองทุนพฒันาดา้นการศึกษาของภูมิภาคเพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัการต่าง ๆไดต้ามท่ีไดรั้บการเสนอแนะมา
มอบหมายให ้องคก์รระดบัรัฐมนตรีรายสาขาของอาเซียนเก่ียวขอ้งและเลขาธิการอาเซียนด าเนินการปฏิบติั
ตามปฏิญญาน้ีโดยการใหแ้นวทางและสนบัสนุนแผน 5 ปีของอาเซียนวา่ดว้ยเร่ืองการศึกษา 
รวมทั้งขอ้ตกลงในการควบคุมดูแลท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยคณะกรรมการผูแ้ทนถาวรและรายงานต่อท่ี
ประชุม สุดยอดอาเซียนเป็นประจ าผา่นคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนทราบผลการ
คืบหนา้ของการด าเนินการปฏิญาณวา่ความมุ่งมัน่และขอ้ผกูพนัของผูน้ าอาเซียนในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ดา้นการศึกษาเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนท่ีมีการเคล่ือนไหวประชาคมท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและ
ประชาคมของประชาชนอาเซียนและเพื่อประชาชนอาเซียน 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินการด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพือ่บรรลุประชาคมอาเซียนทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน 
จากการประชุมคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ผูแ้ทนองคก์รหลกัของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแ้ทนส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ผูอ้  านวยการเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนและ
ผูแ้ทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ท่ีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบร่างนโยบายเพื่อด าเนินงานตาม
ปฏิญญาชะอ า-หวัหินดา้นการศึกษา จ านวน 5 นโยบาย ดงัน้ี 

นโยบายท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชน เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 
          นโยบายท่ี 2  การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการกา้วประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะและความช านาญการท่ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และ
การเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตก าลงัคน 
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         นโยบายท่ี 3  การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของนกัศึกษาและครูอาจารยใ์น
อาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วย
สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทาง
อาชีพ ทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพนูความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกของอาเซียน 
         นโยบายท่ี 4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประกอบดว้ย การจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การพฒันาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน 
         นโยบายท่ี 5  การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) 
 

 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam 
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซดัดิน วดัเดาเลาะห์ 
เมืองหลวง : บนัดาร์เสรีเบกาวนั 
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย,์ ภาษาอาหรับ 
หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofat.gov.bn 
 

http://www.mofat.gov.bn/
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ราชอาณาจักรกมัพูชา : Kingom of Cambodia 
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร 
หน่วยเงินตรา : เรียล 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfaic.gov.kh 
 

 
สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย : Republic of Indonesia 
การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 
ประมุข : พลโทซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน 
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา 
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย 
หน่วยเงินตรา : รูเปียห์ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kemlu.go.id 
 

http://www.mfaic.gov.kh/
http://www.kemlu.go.id/
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic 
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม 
ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน 
เมืองหลวง : นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
หน่วยเงินตรา : กีบ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.la 
 

 
มาเลเซีย : Malaysia 
การปกครอง : สหพนัธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข 
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนก ูอบัดุล ฮาลิม มูอซัซอม ซาร์ 
เมืองหลวง : กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย ์
หน่วยเงินตรา : ริงกิต 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kln.gov.my 
 
 

http://www.mofa.gov.la/
http://www.kln.gov.my/
http://www.kln.gov.my/
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar 
การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : พลเอกเตง็ เส่ง 
เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ 
ภาษาราชการ : ภาษาพม่า 
หน่วยเงินตรา : จัต๊ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.mm 
 

 
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ : Republic of the Philippine 
การปกครอง : สาธารณรัฐเด่ียวระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : เบนิกโน อากีโน ท่ี 3 
เมืองหลวง : กรุงมะลิลา 
ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาองักฤษ 
หน่วยเงินตรา : เปโซ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.dfa.gov.ph 
 

http://www.mofa.gov.mm/
http://www.dfa.gov.ph/
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore 
การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
ประมุข : โทนี ตนั เคง็ ยมั 
เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
ภาษาราชการ : ภาษาองักฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย,์ ภาษาทมิฬ 
หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.gov.sg 
 

 
ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ภาษาราชการ : ภาษาไทย 
หน่วยเงินตรา : บาท 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th 
 

http://www.mfa.gov.sg/
http://www.mfa.go.th/
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม : Socialist Republic of Vietnam 
การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวยีดนาม 
ประมุข : เจือง เต๋ิน ซาง 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษาราชการ : ภาษาเวยีดนาม 
หน่วยเงินตรา : ด่อง 
เวบ็ไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.vn 
 

 
ถาม-ตอบ เกีย่วกบัอาเซียน 
ASEAN ย่อมาจากอะไร 
- Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อาเซียนเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกีป่ระเทศ ประเทศใดบ้าง 
- 5  ประเทศ  ได้แก่  อนิโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลปิปินส์  สิงคโปร์ และไทย 
ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 
- กมัพูชา ฟิลปิปินส์ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อนิโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ลาว 
อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 
- กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลใีต้ และ ญีปุ่่น 
อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 
- กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลยี อินเดีย และนิวซีแลนด์ 
ค าขวญัอาเซียน มีว่าอย่างไร 
- หน่ึงวสัิยทัศน์, หน่ึงอตัลกัษณ์, หน่ึงประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) 
ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน 
- ดร. สุรินทร์ พศิสุวรรณ 

http://www.mofa.gov.vn/
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สัญลกัษณ์อาเซียนส่ือความหมายใดบ้าง 

 
รูปรวงข้าวสีเหลอืงบนพืน้สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน า้เงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกนัไว้ 
หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกนัเพือ่มิตรภาพและความเป็นน า้หน่ึงในเดียวกนั 
สีน า้เงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง 
สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า 
สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธ์ิ 
สีเหลอืง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 
3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง 
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ทีใ่ด 
- กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย 
อาเซียนตั้งเป้าหมายทีบ่รรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด 
- ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร 
- กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนทีจ่ะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้าง
องค์กรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลือ่นเพือ่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 
2015 (พ.ศ.2558) เพือ่ให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคทีม่ีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและเคารพในกติกาการท างานระหว่างกันมากยิง่ขึน้ 
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รวมลงิค์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia) 
- http://www.aseansec.org/ 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
- http://www.mfa.go.th/web/1650.php 
เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network) 
- http://www.aun-sec.org/ 
ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. 
- http://www.bic.moe.go.th/ 
เกร็ดความรู้อาเซียน ข้อมูลง่ายๆ ทีช่่วยให้รู้จักกบัอาเซียนมากยิง่ขึน้ 
- http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67 
ศูนย์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 
- http://web62.sskru.ac.th/aseansskru/maxsite/index.php 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/web/1650.php
http://www.aun.chula.ac.th/
http://www.bic.moe.go.th/
http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67
http://web62.sskru.ac.th/aseansskru/maxsite/index.php

