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“Integrate to Grow, Innovate to Prosper” 

 

 
 

การประชุม คณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ เอเปค (HRDWG) ครั้งที่ ๓๔ และการประชุม
เครือข่ายการศึกษา  ครั้งที่ ๒๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑o  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ กรุงมอสโก รัสเซีย พร้อม
การประชุมเจ้าหน้าที่ระดั บอาวุโสของเอเปค  (Senior Officials’ Meeting - SOM) และการประชุมอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจของเอเปค จ านวน ๑๘ เศรษฐกิจ เข้าร่วม การประชุม  
ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไทเป อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลี แมกซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา 
และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุม 

 
 

การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เอเปค ครั้งท่ี ๓๔ ประกอบด้วยการประชุมเต็มคณะ                   
(Plenary Session) และการประชุมด้านเทคนิค  (Technical 
Meeting) โดยมีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจของเอเปค จ านวน ๑๘ 
เศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุส  
ซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไทเป 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี แมกซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม   
 
การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) 
Dr. YoungHwan Kim, President of Institute of APEC 
Collaborative Education เป็นประธานในการประชุมเต็มคณะ โดยมี  

การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังที่ ๓๔ 
ผนึกเขตเศรษฐกิจขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษา แรงงาน และการเสริมสร้างศักยภาพ 

มุ่งบรรลุเป้าหมาย เอเปค ๒๐๑๒ 
เน้นสร้างความเติบโตทางการค้า การลงทุน และการสร้างงาน 
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Mr. Sergey Kuleshov และ Mr. Victor Smirnov จากกระทรวงด้ านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของ
สหพันธรัฐรัสเซีย  เป็นประธานร่วม นอกจากนี้ ยังมี ผู้ประสานงานเครือข่ายด้านการศึกษา (EDNET) ได้แก่  
Ms. Adriana De Kanter ผู้ประสานงานเครือข่ายด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพ (CBN) ได้แก่ Mr. Hiroyuki 
Yoshiya ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานแล ะพิทักษ์สังคม (LSPN) ได้แก่ Mr. Jason Coutts เข้าร่วม  
การประชุมพร้อมผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจของเอเปค ทั้ง ๑๘ เขตเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
ในการประชุมดังกล่าว  สหพันธรัฐรัสเซียได้รายงาน ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปคไม่เป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตามที่ได้ประกาศเป้าหมายการด าเนินงานในกรอบเอเปค ๒๐๑๒ ภายใต้
หัวข้อ “บูรณาการเพื่อความเติบโต นวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรือง (Integrate to Grow, Innovate to 
Prosper)” ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเติบโตด้านการค้า การลงทุน และการสร้างงานในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก การน าเ สนอแผนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วย การจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางการศึกษาก่อนการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ครั้ง
ที่ ๕ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานด้านการศึกษาท่ีมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานด้าน
แรงงาน การพิทักษ์สังคม และการเสริมสร้างศักยภาพอย่างใกล้ชิด และตอบสนองต่อเป้าหมายเอเปค ๒๐๑๒   

 

  
 
 

 
 
การประชุม Technical Meeting จัดขึ้นในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี Dr. YoungHwan Kim, 
President of Institute of APEC Collaborative Education เป็นประธาน  และมีประธานร่วม ได้แก่            
Mr. Sergey Kuleshov และ Mr. Victor Smirnov จากกระทรวงด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของ
สหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 ให้มีการจัดการประชุม Technical Meeting เป็นประจ าทุกปี ในลักษณะผ่านระบบการสื่อสาร
(Teleconference) โดยให้ส านักเลขาธิการเอเปคจัดท าแนวทางการด าเนินงาน  

 เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership –PPP) และเสนอให้
มีความร่วมมือจาก ๓ ภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ABAC (APEC Business 
Advisory Council) ALCoB (APEC Learning Community Builders) และ ALCoB-EC (APEC Learning 
Community Builders-Entrepreneur Committee)  

   

กิจกรรม APEC ๒๕๕๕ ตามล าดับความส าคัญ 
 การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน การบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
 การเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร 
 การจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้ 
 ความร่วมมือเพ่ือสร้างการเติบโตด้านนวัตกรรม 
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แผนการด าเนินงานของเอเปค ปี ๒๕๕๕ 
ส าหรับผู้น า 
- Strengthening Regional Economic Integration and 

Expanding Trade 
- Promoting Green Growth 
     *Knowledge sharing, and education is important in 
      support of energy-smart low-carbon communities  

-       Regulatory Convergence and Cooperation 
ส าหรับรัฐมนตรี 

- Carrying forward Leaders priorities and to strengthen the 
economic foundation of our shared Asia-Pacific 
community and provide further progress during Russia’s 
hosting of APEC in 2012 
 

 

 

 ที่ประชุมฯ เห็น พ้องว่าการรับรองประเทศโคลอมเบีย ให้ เข้าร่วมกิจกรรม ในกรอบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระยะ ๓ ปี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติซึ่ง ส านักเลขาธิการเอเปคจะจัดท าข้ึน ให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกันกับการประเทศท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมกิจกรรมในกรอบเอเปคทุกประเทศ  

 

 
 

                                                                                           
การประชุมเครือข่ายด้านกา รศึกษา 
(Education Network- EDNET) จัด
ขึ้นในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
โดยมี Ms. Adriana de Kanter  
ผู้ประสานงานเครือข่าย EDNET เป็น
ประธานการประชุม สรุปการประชุม 
ดังนี้ 

 การเสนอชื่อผู้ประสานงาน
ของ EDNET คนใหม่ โดย
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไปจนถึงเดือนกันยายน  
๒๕๕๕ 

 ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา
ของเขตเศรษฐกิจต่างๆ 
ภายใต้เครือข่ายการศึกษา  

 
- การน าเสนอข้อริเริ่มของสหพันธรัฐรัสเซีย  ประกอบด้วย การพัฒนาการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเปคภายใต้เครือข่าย UniNet โดย สหพันธรัฐรัสเซียจะน าเสนอ
เอกสาร รายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 
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-    การน าเสนอการด าเนินงานของประเทศไทยและญ่ีปุ่น  เรื่อง “Emergency Preparedness       
Education : Learning from Experience, Science of Disasters, and  Preparing for the 
Future, Using the Method of Lesson Study” โดยในส่วนของประเทศ ไทย ผศ.ดร.ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รายงาน 

- การน าเสนอโครงการด้านการอาชีวศึกษาและคุณภาพการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โครงการ 
      เรื่อง APEC Higher Education Diploma Supplements (ออสเตรเลีย) เรื่อง Capacity  
      Building for Policies and Monitoring of Cross-Border Education in the APEC Region     
      (จีน) เรื่อง Quality in Higher Education : Identifying, Developing, and Sustaining  
      Best Practices in the APEC Region (สหรัฐอเมริกา) เรื่อง Human Capital Policies for  
      Green Growth and Employment (สหรัฐอเมริกา) เรื่อง APEC Career and Technical  
      Education Licensing Portal (จีนไทเป) 
- การน าเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคม ประกอบด้วย โครงการเรื่อง  

APEC Learning Community for Shared Prosperity (เกาหลี) เรื่อง APEC Future 
Education Consortium : Focusing on APEC Network for an ICT Model School for 
Future Education (เกาหลี) เรื่อง APEC e-Learning Training Programme (เกาหลี) เรื่อง 
APEC Training Programme for Preventive Education and ICT Misuse (เกาหลี) เรื่อง 
APEC ICT for Education Exposition (ฟิลิปปินส์) เรื่อง Building Open Education 
Resource Capability in APEC Economies (สหรัฐอเมริกา ) เรื่อง APEC Human 
Resources Development Working Group Knowledge Bank Library and Wiki 
(สหรัฐอเมริกา)  

- การน าเสนอโครงการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย โครงการ Promoting Best Practices on Mathematical Modeling 
Curriculum in Higher Education in APEC Economies เรื่อง International 
Comparative Research to Identify Unique and Promising Practices in Mathematics 
and Science Teacher Preparation for APEC Economies (สหรัฐอเมริกา ) เรื่อง 
Language Education to Expand Cooperation among APEC Economies (จีน)  

- การน าเสนอโครงการ ของประเทศไทย  ที่ด าเนินการร่วมกับปร ะเทศญี่ปุ่นและด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ได้แก่ โครงการ Innovation on Problem Solving Based Mathematics 
Textbooks and E-textbooks น าเสนอโดย  ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดี                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้แทนสาธารณรัฐ
เกาหลี ได้แจ้ง ที่

ประชุมฯ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรี ด้านการศึกษาของ
เอเปค ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ เมือง 
Gyeongju สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อ “Future Challenges and 
Education Responses: Fostering Global, Innovative and Cooperative 
Education” ประกอบด้วยวาระการประชุมใน ๓ หัวข้อหลัก คือ  

การจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๕ 
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๑) Globalization ภายใต้หัวข้อเรื่อง Preparing students with the future skills required for 
college and career readiness in a globalized, knowledge-based economy   
๒)  Innovation ภายใต้หัวข้อเรื่อง Addressing the need to create instructional delivery stystems 
that help students address challenges in innovative ways 
๓)  Cooperation ภายใต้หัวข้อเรื่อง Changes in the nature of work and instruction demand that 
education policymaking, reform efforts, and programme implementation should be more 
collaborative and global  
      นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมฯ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเรื่อง Future 
Class for the 5th AEMM นิทรรศการส่งเสริมการศึกษา การจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง International 
Forum on Education Innovation for Global and Creative Competence การประชุมเรื่อง APEC 
Future Education Forum การจัดเทศกาลการศึกษาในอนาคตของเอเปค และการจัดมหกรรมการศึกษา  
๒o๑๒ Korea Good School Expo 
  ที่ประชุมฯ ยังได้ เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ๔ ปีต่อครั้ง เช่นที่เคย
ปฏิบัติ และเห็นชอบเอกสารแผนการด าเนินงานระยะกลางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) 
แผนประจ าปีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๕๕ 
 ส าหรับการจัดการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ปี ๒๕๕๖ จะจัดขึ้น
ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
 

 
 
 

                                 สรุป โดยกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑  
                               ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

              www.bic.moe.go.th 
 

   
 

 

 

http://www.bic.moe.go.th/

