
การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี ๗ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยสรุปสาระการประชุม ดังน้ี 

 ๑. การประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียนคร้ังที่ ๗  
  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
เป็นประธานการประชุม โดยมีรัฐมนตรีของ
ประเทศอาเซียนอีก ๙ ประเทศ ผู้แทนสํานัก
เลขาธิการอาเซียน ผู้อํานวยการบริหารเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน และผู้อํานวยการสํานัก
เลขา ธิการซี มี โ อ เ ข้ าร่ วมการประ ชุม  โดย
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษา ธิการและ

วัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเน้นยํ้าความสําคัญของการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมภายใต้อาเซียน ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายของนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาค การจัดทําเอกสารต้นฉบับหลักสูตรอาเซียน การสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งน้ี ที่ประชุมได้
ร่วมหารือประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังน้ี  

  ๑.๑ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน เช่น การจัดทํา
ASCC Scorecard การจัดต้ัง ASCC fund และการติดตามการดําเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน          
ซึ่งรายงานโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน 

  ๑.๒ ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน 
ครั้งที่ ๖ ในประเด็นเก่ียวกับความก้าวหน้า ความร่วมมือในการศึกษาในภูมิภาค ได้แก่ การพัฒนาระบบการถ่าย
โอนหน่วยกิจในมหาวิทยาลัย โครงการ CHARTER เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่าง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน การจัดทําเอกสารต้นฉบับหลักสูตรเก่ียวกับ
อาเซียน การจัดทําตัวช้ีวัดด้านการศึกษาตาม ASCC Blueprint และความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมของ 
AUN ซึ่งรายงานโดยบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
ครั้งที่ ๖  

  ๑.๓ ที่ประชุมได้รับรองการแก้ไข ToR ของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน 
(SOMED)  ซึ่งปรับให้มีการดํารงตําแหน่งวาระประธาน ๒ ปีโดยยึดหลักการหมุนเวียนตามตัวอักษรและ
กําหนดให้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นประจําทุกปีคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสซีมีโอ 

  ๑.๔ ที่ประชุมได้รับรองการแก้ไข ToR ของการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASED) 
ซึ่งกําหนดให้จัดการประชุมทุกสองปี (จัดขึ้นในปีที่ว่างเว้นจากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้:  ซีเมค) และกําหนดให้การดํารงตําแหน่งวาระประธานเป็น ๒ ปีโดยยึดหลักการหมุนเวียน
ตําแหน่งตามลําดับตัวอักษร 

  ๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้เสนอการเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียนตามรายวิชาในทุกระดับช้ันและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํารายละเอียด ASCC Scorecard รวมทั้งการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนเพ่ือ



เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนในภูมิภาค ทั้งน้ีสํานักเลขาธิการอาเซียนได้ให้ข้อสังเกตว่า ASCC scorecard ได้
ผ่านการพิจารณาของ SOM-ED แล้ว ดังน้ัน ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจึง
ควรเป็นการดําเนินการเพ่ือขยายผลและต่อยอดการดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังรับทราบการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ได้แก่ ๑) ASEAN-ROK Cyber University ๒) ASEAN Quality Assurance 
System ๓) ASEAN Credit Transfer System ๔) Development of ASEAN Study Courses for 
undergraduate students ๕) AUN annual report และการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
มัธยมศึกษาอาเซียนคร้ังที่ ๑๑ ของอินโดนีเซียระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  อน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้นําเสนอแนวคิด 
ASEAN Single Window โดยกล่าวถึงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของนักเรียนในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน
ดําเนินการเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จึงควรขยายการดําเนินการให้
มากขึ้น โดยการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือนําไปสู่การ
ยอมรับร่วมกันเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักเรียน 
นักศึกษาและนักวิชาการในภูมิภาค ทั้งน้ี อาเซียนควรมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมี
โอในการพัฒนาตําราและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ในภูมิภาค นอกจากน้ี 
ประเด็นที่อาเซียนจะต้องคํานึงถึงคือการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในการที่จะสร้างความตระหนักเพ่ือรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งการทําวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดให้มีการเปิดตัว ASEAN Curriculum Sourcebook     
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗  โดย H.E. Mohammad Nuh รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียน และ USAID ซึ่งเอกสารดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือให้ครู 
ใช้เป็นแนวทางสําหรับการสอนเรื่องอาเซียนในสถานศึกษา โดยโครงสร้างของเอกสารต้นแบบฯ ประกอบด้วย 
เน้ือหาของเอกสารต้นแบบหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียน ๕ หัวข้อ ได้แก่ Knowing ASEAN, Valuing Identity 
and Diversity, Connecting Global and Local, Promoting Equity and Justice , Working together 
for a Sustainable Future  โดยสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในเอกสารต้นฉบับ ได้แก่  History and Social 
Studies, Science and Mathematics, Civics and Moral Education, Languages, Arts, Heath and 
Physical Education, Technology Education และจําแนกตามระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกจะได้นําไปขยายผลการดําเนินการในประเทศต่อไป 



 
๒. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

บวกสาม ครั้งที่ ๑  
 H.E. Im Sethy รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชาเป็น 
ประธานการประชุม โดยมี H.E. Hurofumi Hirano 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม (co-
chair) โดยประธานได้กล่าวแสดงความช่ืนชมประเทศคู่
เจรจาซึ่ ง ไ ด้มีความร่วมมืออย่างยาวนานและไ ด้มี
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการร่วมกันอย่างเป็นลําดับ พร้อมทั้งได้เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งจะ
เป็นกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกรอบ
อาเซียนบวกสาม ทั้งน้ี ที่ประชุมได้หารือประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังน้ี 
 ๒.๑ ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับข้อมติที่เก่ียวข้องจากการประชุมในกรอบอาเซียน 
บวกสามที่เก่ียวข้องกับการศึกษาซึ่งรายงานโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน 
 ๒.๒ ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม ได้แก่      
การพิจารณาและรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน+๓ (๒๕๕๓-๒๕๖๐) โดยกําหนดประเทศผู้รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ และการพิจารณากรอบการประชุม (TOR) ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม ซึ่งรายงานโดย
กัมพูชาในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม 

 ๒.๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ทั้งน้ี
ประเทศที่รับเป็นเจ้าภาพดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ 
เช่น ประเทศญี่ปุ่นรายงานการเตรียมการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ือง ESD ร่วมกับ UNESCO สาธารณรัฐ
เกาหลีรายงานโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตกับอาเซียน (Credit Transfer) 
เป็นต้น 

 ๒.๔ ที่ประชุมพิจารณารับรอง TOR ของการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม  
 ๒.๕ ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ 

AUN ในกรอบอาเซียนบวกสาม ซึ่งรายงานโดย ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน ได้แก่ ๑) ASEAN-ROK Cyber University ๒) ASEAN Quality Assurance System ๓) ASEAN 
Credit Transfer System ๔) Development of ASEAN Study Courses for undergraduate students 
๕) AUN annual report 

๓. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑ (1st EAS EMM) 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประธานการประชุม 
ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถึงความสําคัญของการดําเนินความร่วมมือในกรอบเอเชีย
ตะวันออกเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง การดําเนินการในกรอบ EAS เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี ที่ประชุมได้หารือประเด็นต่างๆ  
สรุปได้ดังน้ี 

 ๓ .๑ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
เอกสารท่ีเก่ียวข้องภายใต้กรอบ EAS เพ่ือนําเสนอต่อที่
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ได้แก่ กรอบการประชุม 



(TOR) สุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา, Plan of Action  และ Joint Statement  
 ๓.๒ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการความร่วมมือ
เอเชียตะวันออกและกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคต 
 

๔. การหารือทวิภาคี 
๔.๑  กระทรวงศึกษาธิการ

ไทยและ อินโดนี เ ซีย  ซ่ึ งรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ร่วมเจรจาทวิ
ภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย สาระสําคัญ ดังน้ี 
                  - รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการฯอินโดนีเซีย ขอบคุณ
ประเทศไทยที่สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอหลายแห่งในประเทศไทย และขอให้ประเทศไทยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มี 
การถ่ายโอนหน่วยกิต รวมท้ังเสนอให้ประเทศไทยเลือกมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงของอินโดนีเซีย นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังเสนอให้ความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาในระดับโรงเรียนแก่
ประเทศไทย โดยจะจัดส่งครูพร้อมจัดทําหลักสูตรที่เก่ียวข้องมายังประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวอินโดนีเซีย
ได้ดําเนินการกับประเทศฟิลิปปินส์และประสบผลสําเร็จ 

- ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการดําเนินความร่วมมือตามข้อเสนอจากที่ประชุม JWG 
ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยขอให้กําหนดเป้าหมายการดําเนินการในทุกๆปี 
เพ่ือให้กิจกรรมความร่วมมือประสบความสําเร็จ 

- ประเทศไทยเสนอให้อินโดนีเซียสนับสนุน
โครงการแลกเปลี่ยน M-I-T Student Mobility ซึ่งเป็นโครงการนํา
ร่องในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและส่งเสริมการถ่าย
โอนหน่วยกิต ระหว่างกัน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย  
โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนแก่
นักศึกษาของประเทศของตนที่เข้าร่วมโครงการ และขณะน้ีประเทศ
เวียดนามได้เข้าร่วมโครงการด้วยแล้ว โครงการน้ีมีเป้าหมายจะขยาย
ให้ครบ ๑๐ ประเทศภายในปี ๒๕๕๘ 

 
 
 

๔.๒  กระทรวงศึกษาธิการไทยและเมียนมาร์  
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ร่วม
เจรจาทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมียนมาร์ สาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 
 



- เมียนมาร์เสนอขอความร่วมมือจากไทยในเรื่องการพัฒนาครู และขอรับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากประเทศไทย และแสดงความสนใจที่จะเรียนรู้เก่ียวกับการเปิด
โรงเรียนเอกชนจากประเทศไทย 

- ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรเพ่ือช่วย
ดําเนินการในการปรับระบบการศึกษาของเมียนมาร์จากสามปีเป็นสี่ปี (ขณะน้ีเมียนมาร์อยู่ระหว่างการปรับ
หลักสูตรดังกล่าว) และได้เสนอขอความร่วมมือจากเมียนมาร์ในการจัดส่งอาจารย์พม่าเพ่ือมาสอนภาษาพม่าใน
มหาวิทยาลัยในจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น และประเทศไทยยินดีจะส่งอาจารย์สอนภาษาไทยไปสอนในมหาวิทยาลัย
พม่าด้วย รวมทั้งเสนอขอให้เมียนมาร์สนับสนุนการส่งนักศึกษาเพ่ือสมัครรับทุนภายใต้โครงการ GMS มากขึ้น 
โดยเมียนมาร์รับที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป 

๕. สปป. ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๘ การประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ ๒ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ ๒ และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ EAS ครั้งที่ ๓ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
(สําหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ EAS ครั้งที่ ๒ น้ัน จะจัดคู่ขนานกับการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของซีมีโอและอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๕๖)  

๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬาของ สปป.ลาว ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไปเยือนประเทศดังกล่าวใน
ช่วงเวลาที่เห็นสมควร 

๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสิงคโปร์ ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการ
เก่ียวกับการจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ซึ่งประเทศสิงคโปร์ 
ได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน เน่ืองจากในปีดังกล่าว
ประเทศสิงคโปร์กําหนดจัดการเฉลิมฉลองเอกราชครบ ๕๐ ปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย
ได้ยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ในปี ๒๕๕๘ (เดิมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสภาซีเมคในปี ๒๕๖๗)  
 ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ EAS 
(EAS SOMED) ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี Dr. Ainum Naim, Secretary-General 
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/
เจ้าหน้าที่อาวุโสอีก ๑๖ ประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน และออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา) ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน ผู้อํานวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
เข้าร่วมการประชุม (ยกเว้นรัสเซียไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมในคร้ังน้ี) ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือ
ประเด็นต่างๆ สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

• ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใต้กรอบ EAS โดยประเทศท่ีรับดําเนินการ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม อินเดีย ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ทุกประเทศร่วมมือดําเนิน
โครงการ ตามข้างต้น เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกันรวมทั้งขอความร่วมในการสนับสนุน 
ด้านงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการต่างๆ ด้วย และเปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืนๆแสดงความจํานงเข้าร่วม
โครงการเพ่ิมเติมได้ในโอกาสต่อไป 
 
 
 



• ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องกับ EAS จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 
 (๑) Term of Reference (TOR) โดยที่ประชุมเห็นชอบการดํารงตําแหน่งประธาน 

(chair) จะหมุนเวียนตามตัวอักษรของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยไม่มีประธานร่วม (co-chair) จากประเทศคู่
เจรจานอกอาเซียน การประชุมระดับรัฐมนตรีจะจัดขึ้นทุกสองปีโดยคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม สําหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสให้จัดทุกปี โดยในปีที่มี
การประชุมระดับรัฐมนตรีให้จัดก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรี แต่ในปีที่ไม่มีการประชุมระดับรัฐมนตรีให้จัด
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา
ของอาเซียน และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม และผลการประชุม EAS EMM จะ
รายงานต่อที่ประชุม EAS Summit  
  (๒) Action Plan for 2011-2015 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้จําแนกโครงการตาม
ประเด็นหลัก ๓ ประการ ได้แก่ System เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพทางการ
ศึกษา Community เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในภูมิภาคเพ่ือการ
แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษา และ Connectivity เป็นโครงการที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายของนักเรียน
นักศึกษาในเอเชียตะวันออก 

(๓) Joint Statement ของ EAS EMM ซึ่งจะนําเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีใน
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สาระสําคัญได้แก่ การสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคและขอให้มีการรายงานความร่วมมือทางการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งได้เน้นถึงความร่วมมือที่
เข้มแข็งด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

---------------------------------------- 
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒ 

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  


