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กระทรวงศึกษาธการไทยยํ้า ซีมีโอผนึกความรวมมือกบัอาเซียนิ ่  

ภายใต้ยทุธศาสตร ์10 ปี ซีมีโอ และแผน 5 ปีด้านการศึกษาอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซมีโีอ ครัง้ที่ 33 จดัขึน้คู่ขนานกบัการประชุมเจา้หน้าที่อาวุโสดา้น
การศกึษาของอาเซยีน (SOM-ED) ครัง้ที ่5 การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน              
บวกสาม (SOM-ED+3) ครัง้ที ่1 และการประชุมหารอือาเซยีนบวกคณะมนตรคีวามร่วมมอืระหว่าง             
รฐัอ่าวอาหรบั (ASEAN-GCC Consultative Meeting) ระหว่างวนัที ่22-25 พฤศจกิายน 2553                     
โดยมี รศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานในพธิเีปิดการประชุม 
 

ความเป็นมา  
การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสขององคก์ารซมีโีอ (SEAMEO HOM) จดัขึน้เป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็นเวท ี            
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษาในระดบัภูมิภาค รวมทัง้                     

สรปุผลการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสของซีมีโอ ครัง้ท่ี 33 
33rd  SEAMEO Senior High Officials Meeting 

คขูนาน่  
การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน ครัง้ท่ี 5 

การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน +3 ครัง้ท่ี 1 
การประชมุหารอืด้านการศึกษาของอาเซียน  

+คณะมนตรีความรวมมื่ อระหวางรฐัอาวอาหรบั่ ่  
22-25 พฤศจกายน ิ 2553 

ณ โรงแรมรอยลั ออคด เชอราตนั กรงุเทพฯิ  
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กําหนดแนวทางเพื่อประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิซีมโีอในการพฒันาการศึกษาของ            
กลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การประชุมครัง้น้ีมคีวามสําคญัในฐานะที่เป็นเวทกีลัน่กรอง
โครงการ และกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ของซมีโีอ และหาขอ้สรุปรว่มกนัระหว่างประเทศสมาชกิก่อนทีจ่ะ
นําเสนอเพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสภารฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่46 (สภาซเีมค)  
ซึง่จะจดัขึน้ในเดอืนมกราคม พ.ศ 2554 ทีป่ระเทศบรไูนดารสุซาลาม 

     
การประชุม SEAMEO HOM ครัง้ที ่33   มผีูเ้ขา้ประชุมประมาณ 120 คน ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีอ่าวุโส

จากประเทศสมาชิกซีมโีอ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม พม่า กมัพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ ไทย และ เวยีดนาม  และประเทศสมาชกิสมทบ ได้แก่  ออสเตรเลีย และ สเปน 

รวมทัง้ผู้แทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน บริติช เคาน์ซิล มหาวิทยาลัยทซึคุบะ (ประเทศญี่ปุน่ ) 

องคก์ารยเูนสโก องคก์ารยนิูเซฟ ธนาคารโลก องคก์ารเอสไอแอล ลดี เอเชยี (SIL LEAD Asia)  และ

ผูอ้าํนวยการศนูยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ จาํนวน 19 ศนูย ์     

พธีเปดการประชมุิ ิ  

 
 $$$$ 

 

 

 

 

Thailand looks forward to the presentation of the SEAMEO draft strategic plan                    
during this meeting, which will set the course for the next 10 years.   

  From 2006, the existing forums of the SEAMEO and ASEAN have been used                    

as a platform to better integrate their programmes and activities. 

ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการกล่าวชื่นชมต่อความสําเร็จและความมุ่งมัน่ของ

องค์การซีมีโอที่ได้พฒันาความร่วมมือด้านการศึกษาและทรพัยากร

มนุษยใ์นภูมภิาคเป็นเวลานาน 45 ปี  การผนึกความร่วมมอืระหว่างกนั

ในภูมภิาคจะนําไปสู่การลดปญหาความั ยากจน และปญหาดา้นสุขภาพั

รศ.ดร.สบืแสง พรหมบุญ ผูช้่วยรฐัมนตรี

ประจาํกระทรวงศกึษาธกิาร   ไดร้บัมอบ

จ า ก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง 

ศึกษาธิการ  เ ป็นประธานในพิธีเ ปิด   

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ   

ครัง้ที ่33 เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2553 

เวลา 15.00 น. 
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ของประชากรในภูมิภาคได้อย่างสอดคล้องตามเปาหมาย้ การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals -MDGs) ขององคก์ารสหประชาชาต ิทัง้ยงัส่งผลสมัฤทธิต่์อการบรรลุเปาหมาย้               

การจดัการศกึษาเพื่อปวงชน (Education for All Goals) ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประชาชน 

ก่อใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นวฒันธรรมและเสรมิสรา้งการมอีตัลกัษณ์ในภมูภิาครว่มกนั 

For forty five years now SEAMEO Member Countries have worked together to cultivate 

cooperation in education and training to improve the overall quality of life for all             

our peoples. This cooperation has contributed to the alleviation poverty and ill health in 

Southeast Asia, in line with the Millenium Development Goals (MDGs), and moved us 

closer towards achievement of the six EFA goals. 

 ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการยงัได้กล่าวถึงความสําคัญต่อความร่วมมือใน                

การพัฒนาการศึกษา  ซึ่ ง เ ป็ น กุญแจสํ าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรม นุษย์ของภู มิภ าค 

กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยจงึมคีวามยนิดทีี่จะทํางานร่วมกบัองค์การซมีโีอและศูนย์ระดบั

ภูมภิาคของซมีโีอ จํานวน 19 ศูนย ์ทัง้ยงักล่าวถงึความสาํคญัในการทํางานรว่มกนัระหว่างอาเซยีนและ

ซมีโีอ ทีจ่ะมสี่วนช่วยขบัเคลื่อนใหภู้มภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้บรรลุเปาหมาย้ สู่การสรา้งประชาคม

อาเซยีนทีเ่ขม้แขง็ภายในปี 2558  

 

การประชมุวาระเฉพาะของการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสครัง้ท่ี 33  

  

Mr. Rizalino D. Riverla ผูช้่วยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ดา้นความรว่มมอืภูมภิาค 

(Undersecretary for Regional Cooperation) กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศฟิลปิปินส ์เป็นประธาน 

การประชุม  ซึ่งได้ร่วมกนัพิจารณาประเด็นสําคญัของการดําเนินงานต่างๆ ในกรอบขององค์การ           

ซมีโีอ เช่น การนําเสนองบประมาณ 3 ปี ระหว่างปี 2554/2555 ปี 2555/2556 และปี 2556/2557                

การเสนอรูปแบบการหมุนเวยีนการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการซีมโีอ การเสนอปรบั   

แกไ้ขวาระการดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการสํานักเลขาธกิารซมีโีอ การเสนอตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน

สาํหรบัการประเมนิผลการดําเนินงานของผูอ้ํานวยการองคก์ารซมีโีอ การนําเสนอคู่มอืการสมคัรเป็น

สมาชกิสมทบของซมีโีอทีป่รบัปรงุใหม ่เป็นตน้ 
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Thailand congratulated and supported 
Vietnam for its initiative to host a 
Regional Centre of Lifelong Learning. 
Thailand expressed its observation that 
there may be a need to define lifelong 
learning as it includes formal, non‐
formal, informal education and human 
resource development. In other words, 
lifelong learning covers a very large 
scope and it is necessary to define the 
coverage with other Member Countries 
that have rich experience in adult 
education such as Indonesia, the 
Philippines and Thailand and suggested 
a mechanism to work together. 

 นอกจากน้ี  ทีป่ระชุมไดร้ว่มหารอืเรือ่งการจดัตัง้ศนูยร์ะดบัภมูภาคด้านการศึกษาิ ตลอดชีวติ

ที่ประเทศเวยีดนาม ซึ่งในเรื่องน้ี ดร. สมบตั ิสุวรรณพทิกัษ์ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  ผูแ้ทน

ประเทศไทย ไดแ้สดงความยนิดต่ีอกระทรวงศกึษาธกิารเวยีดนามที่ไดร้เิริม่ใหม้กีารจดัการศูนยร์ะดบั

ภมูภิาคดา้นการศกึษาตลอดชวีติ และกล่าวใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานในหลกัการ อยา่งไรกต็าม ได้

ขอให้กระทรวงศึกษาธการกาํหนดขอบขายิ ่ การดาํเนนงานิ ท่ีชดัเจนของศูนย์ระดบัภาคด้าน

การศึกษาตลอดชีวติ ท่ีจะจัดตัง้ขึ้นให้ชัดเจน เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดชีวต ครอบคลุมิ

การศึกษาในบรบทท่ีิ หลากหลาย ทัง้การศึกษาใน

ระบบโรงเรียน (formal education) การศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (non-formal education) การศึกษา

ตามอธัยาศยั (informal education) และการ

พฒันาทรพัยากรมนุษย ์นอกจากน้ี  ไดเ้สนอแนะให้

ประเทศเวยีดนามร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิซมีโีอที่มี

ประสบการณ์ในเรื่องการจดัการศึกษาผู้ใหญ่ (adult 

education) เช่น อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และประเทศไทย 

ในการจดัตัง้กลไกความร่วมมอืการดาํเนินงานระหว่าง

กนัในเรือ่งดงักล่าวดว้ย  

ที่ประชุมฯ  ยัง ได้ร่ วมกันหารือ เกี่ ยวกับ

กําหนดการจดัการประชุมสภาซเีมค ครัง้ที ่46 ซึ่งจะจดัคู่ขนานกบัการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน 

ครัง้ที ่6 ระหว่างวนัที ่26-29 มกราคม 2554 ทีป่ระเทศบรไูนดารุสซาลาม  ซึง่ในการประชุมดงักล่าว 

ประเทศบูรไนดารุสซาลาม เสนอให้มีการจดัการประชุมโต๊ะกลมรฐัมนตรีศึกษาในหัวข้อ

เก่ียวกบัทศทางของซีมีโอิ ในอนาคต ในวนัที ่29 มกราคม 2554 ซึง่เป็นวนัสุดทา้ยก่อนพธิปิีดการ

ประชุม ซึง่ในเรื่องน้ี ผูแ้ทนประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์เสนอใหป้รบักําหนดเวลาใน

การจดัการประชุมโต๊ะกลมรฐัมนตรศีกึษาเป็นวนัที่ 28 มกราคม 2554 เน่ืองจากรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารของแต่ละประเทศ  อาจมภีารกจิเร่งรดัทีท่ําใหไ้ม่สามารถอยู่ร่วมการประชุมจนถงึ

วนัสิน้สดุการประชุมได ้

การประชมุเตม็คณะของการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสของซีมีโอ ครัง้ท่ี 33 

การประชุมเตม็คณะของการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของซมีโีอ จดัขึน้ในวนัที ่21 พฤศจกิายน 

2553 ทีป่ระชุมฯ ไดเ้สนอชื่อ Dr. Hj Suhaila Hj Abdul Karim รกัษาการปลดักระทรวงศกึษาธกิาร                     

ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ดํารงตําแหน่งประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสชองซีมีโอ ครัง้ที่ 33                
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และประเทศไทยได้เสนอให้ผูแ้ทนประเทศเวยีดนามดํารงตําแหน่งรองประธานการประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสของซมีโีอ ครัง้ที ่33 

    

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาที่มีความสําคญัของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีหวัข้อสําคัญเช่น การรายงานความคืบหน้าของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ  

โครงการความร่วมมอืเพื่อจดัการศึกษาสําหรบักลุ่มผูด้้อยโอกาส การรายงานความคบืหน้าโครงการ   

การใชภ้าษาแมส่าํหรบัการเรยีนการสอน การรายงานผลสมัมนาเรื่องการกําหนดทศิทางยุทธศาสตรข์อง

องคก์ารซมีโีอ โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอนเรื่องภาวะโลกรอ้น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรยีนและ

การโอนหน่วยกิตระหว่างอินโดนีเซีย-ไทย-มาเลเซีย  โครงการความร่วมมอืด้านการศึกษาระหว่าง

องคก์ารซมีโีอและองคก์ารยนิูเซฟ เป็นตน้  

 

• การรายงานข้อตกลงของท่ีประชุมผู้อาํนวยการศูนยร์ะดบัภมูภาคของซีมีโอิ  เม่ือปี 2553 

(CDM) และการตดตามผลการดําเนนงานโดยหนวยงานของซีมีโอิ ิ ่  จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 13-15 

กรกฎาคม 2553  โดยทีป่ระชุมฯ ไดร้่วมหารอืเกีย่วกบัความรว่มมอืดา้นต่างๆ ทีด่าํเนินรว่มกนั  เช่น 

การประชุมปฏบิตัิการเพื่อจดัทํายุทธศาสตรซ์มีโีอ การประชุมเชงิปฏบิตัิการเพื่อจดัทําตวัชี้วดัผลการ

ดําเนินงานของศูนยร์ะดบัภูมภิาคของซมีโีอ การจดัทําคู่มอืสําหรบัคณะกรรมการบรหิารของศูนยร์ะดบั

ภูมภิาคของซมีโีอ การจดัการประชุมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โครงการการมสี่วนร่วมของชุมชน รายงาน
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เรือ่งการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รายงานการเสรมิสรา้งศกัยภาพเพื่อ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นตน้       

• การดําเนนความรวมมือกับศูนย์ความเข้าใจอันดีในภูมภาคเอเชียแปซฟก ิ ิ ิ ิ่ (APCEIU)        

ในเดอืนมถุินายน 2553 ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาสื่อการสอนในภูมภิาคโดยใชเ้รื่องเล่าของชาวเกาหล ี

การจดักิจกรรมดงักล่าว มเีปาหมาย้ เพื่อการส่งเสรมิความเข้าใจอนัดีข้ามวฒันธรรมโดยผ่านความ

ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหล ี                

ดว้ยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเพณีพืน้บา้น และการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยระหว่างผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา

ในประเทศสมาชกิซมีโีอ และสาธารณรฐัเกาหล ี

• โครงการพฒันาศกัยภาพผู้นําในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสํานักเลขาธิการซีมีโอได้ดําเนินการ
รว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทย การจดัหลกัสตูรดงักล่าวมผีูเ้ขา้รว่มโครงการ ประกอบดว้ย 
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนจากโรงเรยีน 28 โรง และผูบ้รหิารการศกึษา 2 คนจาก สปป. ลาว และกมัพูชา 

เน้ือหาการฝึกอบรมประกอบด้วย 1) การเตรยีมผูนํ้าการศกึษาไทยสู่เปาหมาย้ การสรา้งประชาคม
อาเซยีนภายในปี 2558 2) การพฒันาทกัษะผูนํ้าการศกึษาไทยใหม้มีาตรฐานระดบัโลก 3) การเพิม่พนู
วสิยัทศัน์ ความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูนํ้าการศกึษาไทยในดา้นภาษาองักฤษ ICT และความเป็น
ผูนํ้า และเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแนวปฏบิตัริะหวา่งผูนํ้าการศกึษาไทย 
 

SEAMEO prides itself in its technical and scientific expertise in various fields 
of specialization, its strength in governance and management, partnership,                    

networking and collaborative skills. It sets the pace in research, creativity and innovative 
programmes in education, science and culture in the region. 

 

• ข้อตกลงจากการประชุมเชงปฏบตัการด้านการวางแผนยุทธศาสตรข์องซีมีโอ ิ ิ ิ ระหว่าง
วนัที่ 15-16 มถุินายน 2553 ที่กรุงจาการต์า อนิโดนีเซยี และระหว่างวนัที่ 25-26 สงิหาคม 2553         
ที่กรุงเทพฯ  ประกอบด้วยแนวทางในการพฒันาองค์การซีมโีอ และการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ์              
ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานขององคก์าร การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เปาหมายยุทธศาสตรแ์ละขอบขา่ย้    
ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 10  ปี
ขา้งหน้า (2554-2563) และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศสมาชกิ    เพื่อขอความ
เหน็ชอบในการนําเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อทีป่ระชุมสภาซเีมคครัง้ที ่46 ทีบ่รไูนดารสุซาลาม 

ทีป่ระชุมฯ ไดร้ว่มกนัหารอืในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง และสรปุดงัน้ี 
- คาํขวญัของซีมีโอ (SEAMEO Motto)  Leading through learning 
-  คานยมรวม่ ่ิ  (Core values) ของซมีโีอ  มดีงัน้ี 

 Respect for cultural diversity 
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 Belief in people 
 Commitment 
 Integrity 
 Professionalism 
 Collaborative 
 Strive for Excellence 
 Proactive 
 Service Oriented 

- สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  ของซมีโีอ มดีงัน้ี   
 Technical and scientific expertise in areas of specialization 
 Governance and management skills 
 Collaborative partnership and networking skills 
 Research, creativity and innovative skills 

 
  สมรรถนะหลกัของซมีโีอ อธบิายไดด้งัน้ี 

SEAMEO prides itself in its technical and scientific expertise in various fields of 
specialization, its strength in governance and management, partnership, networking and 
collaborative skills. It sets the pace in research, creativity and innovative programmes in 
education, science and culture in the region. 

 
นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ เหน็ชอบใหส้ํานักเลขาธกิาร 
ซมีโีอ ร่วมกบัศูนย์ระดบัภูมภิาคของซีมโีอ จดัการ
ประชุมปฏบิตักิารในเดอืนเมษายน 2554 เพื่อจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารของศนูยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ 

 
 

 

• การนําเสนอตวัช้ีวดัผลการดาํเนนงานสาํหรบัการประเมนผลศูนย์ิ ิ ซีมีโอและเครือขาย่
ระดบัภมูภาคของซีมีโอิ  ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดัภารกจิขององคก์ร (Key Result Areas) เพื่อประเมนิผล
การดาํเนินภารกจิของศูนยร์ะดบัภูมภิาคและเครอืขา่ยของซมีโีอ จาํนวน 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1) การเพิม่
ประสทิธภิาพและความเกีย่วขอ้งของโครงการ 2) การเพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพของการจดัการ      
3) ความพรอ้มทางดา้นการเงนิ 4) การเพิม่ประสทิธภิาพทางการตลาดในการดําเนินโครงการและ
กจิกรรมของซมีโีอ และ 5) การสรา้งความแขง็แกร่งและเพิม่ความเชื่อมโยงกบัหน่วยงานระดบัชาต ิ
ภมูภิาคและสถาบนันานาชาต ิ 
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 ตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ร (Key Performance Indicators) สาํหรบัการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนยร์ะดบัภูมภิาคของซมีโีอและเครอืข่าย จํานวน 65 ตวัชีว้ดั เช่น                 
การวจิยัและการพฒันา โครงการดา้นนวตักรรม การเสรมิสรา้งศกัยภาพ การเป็นที่รูจ้กัและการจดัทํา
มาตรฐาน การเสรมิสรา้งเครอืข่ายกบัสถาบนัระดบัชาตแิละภูมภิาค การเพิม่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหเ้ขา้
รว่มโครงการของซมีโีอ การบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการจดัการดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์เป็นตน้ 

 
 

• โครงการ “ภาษาแมในฐานะเป็นส่ือในการ่
สอนภาษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ยุทธศาสตรแ์ละการสนับสนุนการเรียนรู้” สํานัก
เลขาธิการซีมีโอ รายงานการดําเนินโครงการตามที ่
ธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนเงินจํานวน  US$ 
300,000  สาํหรบัการดาํเนินโครงการและกจิกรรมในปี 

2553 ใหแ้ก่ประเทศสมาชกิซมีโีอ  สาํนกัเลขาธกิารซมีโีอเป็นผูป้ระสานการดาํเนินการ โดยมศีูนยซ์มีโีอ 
QITEP ดา้นภาษา ศูนย์อนิโนเทค และ ศูนยส์ปาฟาร่วมดําเนินการ กจิกรรมประกอบดว้ย การจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อกําหนดแนวทางจัดทําแผน การสนับสนุน            
การดําเนินการและการประเมนิผล  ทัง้น้ี สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธการ จะรวมกบัสาํนักิ ่
เลขาธการซีมีโอ จดัการประชุมระิ ดบัชาตเพ่ือขยายผลการดาํเนนงานดงักลาว ระหวางวนัท่ี ิ ิ ่ ่   
20-22 ธนัวาคม 2553 ท่ีจงัหวดัสรุนทร์ิ  

• ความก้าวหน้าในการดาํเนนโครงการความรวมมือการจดัการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสิ ่   
10 โครงการ (Reaching to the Unreached)  ผูแ้ทนประเทศสมาชกิซมีโีอ ไดร้ายงานความคบืหน้า
เกี่ยวกับการดําเนินงานดังกล่าว สําหรบัประเทศไทย  ได้รายงานผลเกี่ยวกับการจัดการประชุม
ระดบัชาตเิมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2553 โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน เรื่อง 
“การขบัเคล่ือนและบูรณาการการจัดการศึกษาสําหรบักลุมด้อยโอกาสในภูมภาคเอเชีย่ ิ

ตะวนัออกเฉียงใต้ : ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพ่ือการป้องกนั HIV และ 
AIDS” ณ โรงแรมปรนิซพ์าเลซ กรุงเทพฯ   โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดแนวทางการดาํเนินโครงการ
จดัการศึกษาสําหรบักลุ่มด้อยโอกาสในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในระดบัชาติ ประกอบด้วย   
ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และโครงการ HIV และเอดสเ์ชงิบูรณาการ อนัจะนําไปสูก่ารขยายผลการดาํเนิน
โครงการในระดบัภูมภิาคต่อไป นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี 2554 จะมกีารจดัการประชุมคณะทาํงานเพื่อ
จดัทําแผนปฏบิตังิาน และในเดอืนพฤษภาคม 2554 จะมกีารประชุมระดบัภูมภิาคเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อจดัทาํแนวปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่องศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และการศกึษาเพื่อปองกนั ้ HIV และ 
AIDS กบัผูแ้ทนประเทศสมาชกิซมีโีอต่อไป 
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• การจดัพมพค์มืูอครเูรื่อง ิ ่  “Integrating Climate Change Issues in Southeast Asian 
Schools”  ดาํเนินการโดย SEAMEO RECSAM  มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการใชคู้่มอื
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ             
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การเสนอรายงานของศูนย์ซี มี โอไรเฮด  เรื่อง   “การบูรณาการความรวมมือ่
ระดบัอดุมศึกษาในภมูภาคเอเชียตะวนัออกเิ ฉียงใต้” รายงานเรื่อง M-I-T Pilot Project of 
Promoting Student Mobility in Southeast Asia และโครงการ I Award ทีป่ระชุมฯ ไดร้บัทราบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานที่มคีวามเชื่อมโยงกนั ในด้านการเคลื่อนย้ายนักเรียน การประกนั
คุณภาพการศึกษา และการถ่ายโอนหน่วยกิต  รวมทัง้รบัทราบการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ                
รางวลั I Award ซึง่จดัทําขึน้เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสรมิการเคลื่อนยา้ยนักเรยีน นักศกึษาในระดบั
ภมูภิาค  

• รายงานเรื่องการประกวดการแตง่ เพลงซีมีโอ ที่ประชุมรบัทราบการส่งบทเพลงซมีโีอเขา้

ประกวด จาํนวน 26 เพลง และมกีารคดัเลอืกเหลอื 4 เพลง ประกอบดว้ย 1) Building the future (the 

SEAMEO Legacy) 2) In Unity, We Stand Together 3) SEAMEO Anthem (We Are In One 

Dream) และ 4) Cheers to SEAMEO ซึง่ทีป่ระชุมไดค้ดัเลอืกเพลง Building the Future เป็นเพลง                

ซมีโีอ ดว้ยการลงคะแนนเสยีง 

• รายงานการดําเนนงานขององค์การยูเนสโก เร่ือง ิ Education for Sustainable 

Development : Addressing the Challenges of Tomorrow  ทีป่ระชุมรบัทราบการดาํเนินงานของ

ยเูนสโกเกีย่วกบัการจดัการศกึษาเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นสภาพภมูอิากาศ และแนวทางการลดผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาต ิ

ดว้ยการใหม้กีารสอดแทรกเรือ่งการศกึษาเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืไวใ้นหลกัสตูรของประเทศสมาชกิ  

• ความรวมมือระหวางซีมีโอและยูนเซฟสํานักงานภูมภาคเอเชียตะวนัออกและแปซ่ ่ ิ ิ ิ ฟก ิ

(EAPRO)  ไดแ้ก่ การศกึษาและการดูแลเดก็ปฐมวยั การสาํรวจเรื่องสุขอนามยัและน้ําสะอาดในโรงเรยีน

และโครงการความรว่มมอืเรือ่ง Reach to the Unreached 

• ความรวมมือ่ ในการจดัการประชุมนานาชาต เรื่อง ิ APEC-Tsukuba International 

Conference ในหวัข้อ “Innovation of Classroom Teaching and Learning through Lesson 

Study” ระหว่างวนัที ่17-21  กุมภาพนัธ ์2553 ทีก่รุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุน่  โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบั    

แนวทางการสรา้งสื่อการเรยีนรูใ้นประเทศสมาชกิซมีโีอ โดยเน้นการสรา้งตําราเรยีนดา้นคณิตศาสตร ์                 

สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และสือ่การเรยีนรูอ้ื่นๆ  
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• การจดัการประชุมนานาชาตครัง้ท่ี ิ 12 ของศนูยอ์นโนเทค เรื่อง ิ “SEA Change” ระหว่างวนัที ่

1-3 ธนัวาคม 2553 ณ ศนูยอ์นิโนเทค ฟิลปิปินส ์ 

การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน ครัง้ท่ี 5 
การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน ครัง้ที ่5 จดัขึน้ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 

2553 โดยม ี Mr. Rizalino D. Riverla ผูช้่วยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารฝายความร่วมมอื่

ภูมภิาค (Undersecretary for Regional Cooperation) กระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศฟิลปิปินส ์เป็น
ประธาน   
 ทีป่ระชุมรบัทราบการรายงานขอ้มตเิกีย่วกบัการประชมุในกรอบอาเซยีน ดงัน้ี  

• การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสของอาเซียนด้านสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 2 
มนีาคม 2553  ณ ประเทศเวยีดนาม ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนเกีย่วกบัมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมการประสานงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนครัง้ที ่ 6 ทีไ่ดพ้จิารณา
แผนกจิกรรมของการดาํเนินงานตามแผนงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่1  (2010-2012) ระยะที ่2 (2013-2015) 

• การประชุมคณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ครัง้ท่ี 3 เมื่อวนัที ่7 เมษายน 
2553 ณ ประเทศเวยีดนาม ทีป่ระชุมไดร้บัรองแผนการตดิต่อสื่อสารของประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซยีนทีจ่ดัทําขึน้เพื่อเพิม่ความตระหนักและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการสรา้งประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีนใหบ้รรลุผลภายในปี 2558  พรอ้มทัง้รบัทราบการดาํเนินยุทธศาสตรใ์นการกา้วสู่
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนประกอบดว้ยหลกัการ 3  ประการไดแ้ก่ “Engage and Debate”  
“Educate and Excite” และ “Promote and Celebrate”   

• การประชุมสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 16 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2553 ณ ประเทศเวยีดนาม โดยผูนํ้า
อาเซียนแสดงความชื่นชมต่อการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอาเซียน 
พรอ้มทัง้ไดม้อบใหร้ฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งจดัทาํคูม่อืสาํหรบัการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 

• แถลงการณ์ผูนํ้าอาเซียนวาด้วยการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละ่ การเพมพนูิ่ ทกัษะเพ่ือการ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกจและกาิ รพฒันาอยางยัง่ยืน่  ผูนํ้าอาเซยีนแสดงความชื่นชมสาธารณรฐัประชาชนจนี   
ทีไ่ดจ้ดัการประชุมโต๊ะกลมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน-จนี รวมทัง้การดาํเนินโครงการเคลื่อนยา้ยนกัเรยีนให้
เพิม่มากขึน้เป็น 2 เทา่ โดยจะขยายจาํนวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นจากอาเซยีนไปยงัประเทศจนี และ
นกัเรยีนจากจนีไปยงัอาเซยีน จาํนวนฝายละ ่ 100,000 คน ภายในปี 2558 

• แถลงการณ์ของประธานในท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่ นครัง้ท่ี 13 ผูนํ้าอาเซยีนไดแ้สดง
ความชื่นชมประเทศญีป่นุในการใหค้วามรว่มมอืในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของ่  AUN และการศกึษา
ดา้นวศิวกรรมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

• แถลงการณ์รวมของหุ้นสวนยุทธศาสตรอ์าเซียน่ ่ -เกาหลีเพ่ือสนัตภาพและความรงุเรืองิ ่  ให้
ความสําคัญต่อความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งได้กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 ที่กล่าวถึง              
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“การส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการศึกษาในฐานะเป็นกลไกสําคญัในการเขา้ถึงการพฒันาโดยเฉพาะ
อาเซียน และสาธารณรฐัเกาหลีจะร่วมแบ่งปนประสบการณ์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะนโยบายด้านั

การศกึษาในดา้นจรยิธรรมและคุณลกัษณะที่ดใีนการสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอาเซยีน
และสาธารณรฐัเกาหล”ี 

•  แถลงการณ์การประชมุสดุยอดอาเซียนบวกสามครัง้ท่ี 13 ผูนํ้าอาเซยีนบวกสามไดแ้สดงความ
ชื่นชมต่อการทีป่ระเทศไทยไดร้เิริม่ความร่วมมอือาเซยีนบวกสามดา้นการศกึษา และรอคอยการรบัรอง
แผนปฏบิตัิการอาเซยีนบวกสามด้านการศกึษาในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศกึษา      
ครัง้ที ่1 ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2553 ทีก่รงุเทพมหานคร 

• แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก การใหค้วามสําคญัต่อต่อการศกึษาในฐานะ
เป็นกลไกสําคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การลดช่องว่างการพฒันา และเสรมิสร้างศกัยภาพ           
การแข่งขนัในภูมภิาค และการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและการพฒันา  รวมทัง้การส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนดา้น
การศึกษา เช่น ในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและปฏิสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน 
รวมทัง้ความรว่มมอืดา้นนวตักรรม  นอกจากน้ี ยงัแสดงความชื่นชมต่อการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั
นาลนัทา ในการเป็นสถาบนัแห่งความเป็นเลิศนานาชาติ พร้อมทัง้แสดงความยนิดีต่อข้อเสนอที่จะ
จดัการประชุมรฐัมนตรเีอเชยีตะวนัออกในปี 2554 

• การตดตามผลการดาํเนนงานตามมตท่ีประชุมอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครัง้ท่ี ิ ิ ิ 4           
ทีป่ระชุมรบัทราบความกา้วหน้าในการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 
      1. การจดัทาํแผน 5 ปี ของอาเซียน 
        สํานักเลขาธิการอาเซียนได้รบัมอบหมายให้ร่วมมือกบัสํานักเลขาธิการซีมีโอ และสํานักงาน
เลขานุการ AUN ในการจดัทําแผน 5 ปี เพื่อกําหนดการดําเนินโครงการดา้นการศกึษาของอาเซยีน 
ภายในปี 2558 โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินการจากสหรฐัอเมรกิาในการจดัจา้งทีป่รกึษา
ในการจดัทําร่างแผนปฏิบตัิการ โดยยดึตามยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน คณะผู้เชี่ยวชาญจะช่วย
แนะนําเกี่ยวกบัการลดช่องว่าง ขอบข่ายความร่วมมอื การหลอมรวมความร่วมมอืด้านการศึกษาใน
ภมูภิาค    
 ต่อมา คณะทีป่รกึษาจาก ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility ไดย้กรา่ง
ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะในการดําเนินการตามแผนการศึกษา 5 ปี ของอาเซียน จํานวน 9 
ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
 (1) การสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัอาเซยีน 
 (2) การเขา้ถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐานภายในปี ค.ศ. 2015 โดยการจดัทาํนโยบายและยุทธศาสตร์
ของภมูภิาค การสนบัสนุนกจิกรรมและเปาหมายการศกึษาเพือ่ปวงชนในอาเซยีน ้  
 (3) คณุภาพของมาตรฐานการเรยีนการสอนและการพฒันาวชิาชพีคร ู
 (4) การเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนของนกัเรยีน คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
 (5) เครอืขา่ยและหุน้สว่นภาคประชาชน 
 (6) การเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเฉพาะการอาชวีศกึษาและการพฒันาฝีมอืแรงงาน 
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 (7) ความเสมอภาคทางเพศ 
 (8) การฝึกอบรมภาษาองักฤษ และภาษาอื่นๆในภมูภิาค 
 (9) การสนบัสนุนการดาํเนินงานอื่นๆ ของภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการศกึษา 
 ทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัอภปิรายและพจิารณาจดัลําดบัความสาํคญัของยุทธศาสตร ์รวมทัง้แผนงาน
เพือ่ดาํเนินการตามยทุธศาสตร ์จาํแนกได ้3 ประเดน็ ดงัน้ี 

(1) การสร้างความตระหนักเก่ียวกบัอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัทําคู่มอือาเซยีนเพื่อ

ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักเกี่ยวกบัอาเซียนและค่านิยมร่วมกนัของนักเรียน การ

พฒันาหลกัสูตรอาเซยีน หลกัสูตรอาเซยีนศกึษา การพฒันาขดีความสามารถของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การจดัตัง้มุมอาเซียนในโรงเรียน การเฉลิมฉลองวนัอาเซียน 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขนักีฬาระหว่างกัน               

เป็นตน้ 

 (2) การให้ประชาชนทุกคนได้รบัการศึกษาขัน้พื้นฐานภายในปี ค.ศ. 2015  ประกอบดว้ย 

การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเพื่อใหไ้ดร้บัการศกึษาอย่างมคีุณภาพการแบ่งปนตวัแบบั

ปฏบิตัิที่ดรี่วมกนัในการส่งเสรมิการเขา้ถึงการศกึษา ความร่วมมอืเพื่อเก็บขอ้มูลสําหรบัการวางแผน 

โครงการจดัการศกึษาเพือ่กลุ่มดอ้ยโอกาสทุกรปูแบบ เป็นตน้ 

 (3) การสงเสรมการเคล่ือนย้ายนักเรียน และการจดัการศึกษาให้มีความเป็นสา่ ิ กล 

ประกอบด้วยการแบ่งปนองค์ความรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรในภูมภิาคและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศั

สมาชิก การส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียนและให้ทุนการศึกษาในทุกระดับ       

การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาสู่สากลโดยให้ความสําคัญต่อ

ยทุธศาสตรร์ะดบัภมูภิาค   

 2.  การจดัทาํส่ือการสอนเรื่องอาเซียนในโรงเรียน ในระหว่างการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน

ครัง้ที ่5 ไดม้กีารรบัรองเอกสารกรอบแนวคดิในการจดัทําสื่อการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนในโรงเรยีน

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา และการประเมนิผลหลกัสูตรอาเซยีน โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก 

ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility โดยทีป่รกึษาโครงการจาก East West 

Centre ไดจ้ดัทํารายงานสรุปผลการศกึษาดงักล่าว ผลการประเมนิแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารจดัทํารปูแบบ

หลกัสูตรในประเทศต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยการศกึษาเกีย่วกบัอาเซยีนจะอยู่ในวชิาดา้นสงัคมและ

ประวตัิศาสตร์ รวมทัง้มเีน้ือหาสอดแทรกอยู่ในวชิาศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิ             

ทีป่รกึษาโครงการไดแ้นะนําใหม้กีารกาํหนดเวลาในการพฒันาอาเซยีน และสรา้งแหล่งเรยีนรูส้าํหรบัเดก็

และนกัเรยีนในการเรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีน และนําความรูด้งักล่าวไปประยุกตไ์ปใชก้บัโลก
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ปจจุบนัั  และต่อมา สํานักเลขาธกิารอาเซยีนไดจ้ดัทํารายงานเสนอต่อรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นการศกึษา 

ครัง้ที ่5  สรปุไดด้งัน้ี 

1) การจดัทาํหนงัสอืรวบรวมความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน (ASEAN Sourcebooks) เพือ่นําเสนอเน้ือหา
เกีย่วกบัอาเซยีนในทศิทางเดยีวกนั โดยมเีน้ือหาเพิม่เตมิทีแ่ตกต่างไปตามลาํดบัชัน้เรยีน เชน่ 
ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2) รวบรวมเน้ือหาเกีย่วกบัอาเซยีนสาํหรบัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นประเทศสมาชกิ เชน่  Know Your 
ASEAN 

3) หนังสอืรวบรวมความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนประกอบด้วยเน้ือหายุทธศาสตร์การสอนเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีนในโลกปจจุบนัั  

4) ใหใ้ชห้วัขอ้หลกั 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ คน สถานที ่ อุปกรณ์ และความคดิ โดยใชค้าํถามทีม่อียูช่ว่ย
ใหน้กัเรยีนไดท้ราบแนวคดิหลกัและสามารถประยกุตก์ารคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะการแกไ้ขปญัหา  

3. การแขงขนักีฬาประถมศึกษาอาเซียน ครัง้ท่ี ่ 4  ที่ประชุมรบัทราบการจดัแข่งขนักีฬา

ประถมศกึษาอาเซยีน ครัง้ที่ 4 ระหว่างวนัที่ 4 – 10 พฤศจกิายน 2553 ซึ่งจดัขึน้จากขอ้รเิริม่ของ

ประเทศอนิโดนีเซีย โดยที่ประชุมรฐัมนตรศีึกษาอาเซียนได้เหน็ชอบให้มกีารจดัการแข่งขนัดงักล่าว

ภายใตก้รอบการดาํเนินงานของรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน และใหม้กีารหมุนเวยีนการเป็นเจา้ภาพระหว่าง

ประเทศสมาชกิอาเซยีนในอนาคต และมอบใหเ้จา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน ร่วมมอืกบั

สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนประเมนิผลการจดัการแขง่ขนั  และแสวงหากลไก แนวทางการดําเนินการ และ

คา่ใชจ้า่ยในการเป็นเจา้ภาพในลกัษณะหมนุเวยีนประเทศสมาชกิตามขอ้เสนอขา้งตน้   

4. การประชุมคณะทาํงานด้านการศึกษาเฉพาะกจอาเซียนิ  +3 ผูแ้ทนประเทศไทยรายงานการเป็น
เจา้ภาพจดัการประชุมคณะทํางานเฉพาะกจิอาเซยีน + 3 ระหว่างวนัที่ 16 - 18 มถุินายน 2553         
ณ โรงแรมดุสติธานี จงัหวดัภเูกต็ โดยสรปุสาระสาํคญัของการประชุม ดงัน้ี  

 (1) ที่ประชุมเห็นชอบร่างขอบเขตการดําเนินงานของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

การศกึษาของอาเซยีน + 3 (TOR of SOMED+3) และเหน็ชอบใหจ้ดัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้น

การศกึษาของอาเซยีน + 3 คู่ขนานกบัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของซมีโีอ (SEAMEO HOM) และ

การประชมุเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน (SOM-ED) 

 (2) ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาขอบขา่ยกจิกรรมและประเทศทีจ่ะรบัดาํเนินการตามรา่งแผนปฏบิตักิาร

ดา้นการศกึษาอาเซยีน + 3 ระหวา่งปี 2553-2560 และมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส

ดา้นการศกึษาอาเซยีน + 3 ครัง้ที่ 1 ที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2553 ที่ประเทศไทยเพื่อ

พจิารณาอนุมตัริา่งแผนปฏบิตักิารขา้งตน้ 
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5. โครงการเยาวชนอาเซียน-จีน ลองแมน้ํ่ ่ าโขง (ASEAN-China Youth Programme for Caring 

and Sharing Community in Mekong Sub-region) ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของประเทศไทยทีไ่ด้

จดัทําข้อเสนอโครงการเยาวชนอาเซียน–จีน ล่องน้ําโขง เพือ่เสนอขอรบัเงนิสนบัสนุนจากกองทุ

อาเซยีน-จนี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างเยาวชนอาเซยีนและจนี ทัง้ในดา้น

สงัคม ความตระหนักในความเป็นประชาคม และความหลากหลายในภูมภิาค สนับสนุนการพฒันา

เยาวชนในดา้นต่างๆ เช่น ภาวะผูนํ้า การปรบัตวั เป็นต้น ตลอดจนเพื่อสรา้งเครอืข่ายระหว่างเยาวชน

อาเซยีน-จนี และคาดวา่จะดาํเนินการในปี 2554 

6.    ความรวมมือด้านการศึกษาในกลุมประเทศเอเชียตะวนัออก  ่ ่ ทีป่ระชุมรบัทราบการจดัการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่องความร่วมมอืดา้นการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนและการแขง่ขนัใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก จํานวน 2 ครัง้  การประชุมเชงิปฏบิตักิารฯ ครัง้ที่ 1 จดัขึน้ เมื่อวนัที่ 10-12 

พฤษภาคม 2553 ณ สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน กรุงจาการต์า้ ประเทศอนิโดนีเซยี และครัง้ที ่2 จดัขึน้

เมื่อวนัที่ 27 – 28 กนัยายน 2553 ณ จงัหวดัภูเกต็ เพื่อทบทวนและกลัน่กรองแนวคดิและกจิกรรม

ความร่วมมอืดา้นการศกึษาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก  โดยคณะทํางานเฉพาะกจิดา้นการศกึษาใน

กลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกไดจ้ดัทาํขอ้เสนอโครงการความรว่มมอืในกรอบเอเชยีตะวนัออก พรอ้มทัง้

ไดจ้ดัทําขอ้เสนอแนะเพื่อใหม้กีารจดัการประชุมรฐัมนตรดีา้นการศกึษาในกรอบเอเชยีตะวนัออกในปี 

2554 เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระหว่างรฐัมนตรเีกีย่วกบัทศิทางการดาํเนินงานในอนาคต พรอ้ม

ทัง้ไดแ้จง้ว่า ประเทศออสเตรเลยีจะใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงานใน 2 โครงการ ในกรอบความ

รว่มมอืเอเชยีตะวนัออกดา้นการศกึษา ไดแ้ก่ 1) การศกึษาเกีย่วกบักรอบการประกนัคุณภาพการศกึษา

ดา้นเทคนิคและอาชวีศกึษาในภูมภิาค  (Regional TVET Quality Assurance Framework – Feasibility 

Study )  2) การพฒันาศกัยภาพภายใตอ้นุสญัญายเูนสโกสาํหรบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (Capacity 

Building for the UNESCO Recognition Convention for Asia and the Pacific) 

 สําหรบัการจดัการประชุมรฐัมนตรศีึกษาในกรอบความร่วมมอืเอเชียตะวนัออก ผู้เข้าประชุม       
มขีอ้คดิเหน็ ดงัน้ี 
 1. ประเทศออสเตรเลยีสนับสนุนใหม้กีารจดัการประชุมรฐัมนตรใีนกรอบความร่วมมอืเอเชยี
ตะวนัออกในชว่งครึง่หลงัของปี 2554 
 2. ทีป่ระชุมไดแ้ลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออกเมื่อวนัที ่30 
ตุลาคม 2553 และมคีวามเหน็ดงัน้ี 
    2.1 อนิโดนีเซยีแสดงความพรอ้มในการจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรดีา้นการศกึษาในกรอบ
เอเชยีตะวนัออก ในชว่งครึง่หลงัของปี 2554 
    2.2 ทีป่ระชุมเสนอใหนํ้าเรื่องการจดัการประชุมรฐัมนตรดีา้นการศกึษาในกรอบเอเชยีตะวนัออกเสนอ
ต่อทีป่ระชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน ครัง้ที ่6 พจิารณา นอกจากน้ี ยงัมคีวามเหน็ว่าการประชุมโต๊ะกลมรฐัมนตรี
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ดา้นการศกึษาทีจ่ะจดัในเดอืนมกราคม 2554 ทีบ่รไูนดารุสซาลามจะเป็นเวททีีด่ใีนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ในเรือ่งดงักล่าว 
   2.3  ควรมกีารหารอืเกีย่วกบัการจดัทําการประชุมรฐัมนตรดีา้นการศกึษาในกรอบอาเซยีน           
บวกสามดว้ย 

  2.4 การจดัการประชุมรฐัมนตรศีกึษาในกรอบเอเชยีตะวนัออกควรคํานึกถงึความสําคญัต่อ
ประเดน็เกีย่วกบั ความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) และความจาํเป็นในการให้
อาเซยีนมบีทบาทสาํคญัในการรเิริม่ดาํเนินการต่างๆ  

 2.5 เพือ่ใหก้ารจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรดีา้นการศกึษาในกรอบเอเชยีตะวนัออกเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ เจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีนควรกาํหนดประเดน็หารอืสาํหรบัรฐัมนตร ี
 2.6 ในการจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรรีะหว่างอาเซยีนกบัคู่เจรจาในอนาคต อาเซยีนควรสรา้ง
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนเกีย่วกบักลไกในการจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรดีงักล่าว 
 ที่ประชุมฯ ได้มอบให้สํานักเลขาธิการอาเซียนหารือเรื่องดงักล่าวกบัประเทศสมาชิกเพื่อนํา
ขอ้คดิเหน็ขา้งตน้ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
7.  การจดัคายเยาวชนมธัยมศึกษาอาเซียน ปี ่ 2553 ทีป่ระชุมรบัทราบการเป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุมค่ายเยาวชนมธัยมอาเซยีน ปี 2553 ของประเทศไทย ระหว่างวนัที ่ 12-18 ธนัวาคม 2553              
ที่จงัหวดันครนายก โดยมีนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และครูเข้าร่วม
โครงการดงักล่าว 

8.   ท่ีประชมุรบัทราบการจดัโครงการและกจกรรมภายใต้อาเิ ซียนด้านการศึกษา ดงัน้ี 

 8.1 การจดัการประชุมระดบัภูมภิาคเรื่องเปาหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ ระหว่างวนัที ่้ 24-25 

มกราคม 2554 ทีก่รุงเทพฯ คู่ขนานกบัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการพฒันาชนบทและการขจดั

ความยากจน โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอืกบัสํานักเลขาธกิารอาเซยีน UNDP และสถาบนั AIT 

วตัถุประสงคข์องการจดัการประชุมฯ ไดแ้ก่ การหารอืเกีย่วกบัยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานของอาเซยีน

ต่อเปาหมายการพฒันาสหสัวรรษของสหประชาชาติ้  ตามที่กล่าวไว้ในแถลงการณ์ร่วมการบรรลุ

เปาหมายเพือ่การพฒันาแหง่สหสั้ วรรษในทีป่ระชุมสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่14 

    8.2 การจดัการประชุมวชิาการเรื่อง The First Conference on Pioneering ASEAN Higher 

Education Research Clusters จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบัศูนยซ์มีโีอไรเฮด 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบันโยบายการวจิยัดา้นการอุดมศกึษาและการ

บรหิารจดัการในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยกําหนดขอบขา่ยในการจดัตัง้ research clusters 

แสวงหาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้ ASEAN Citation Index และสรา้งเวทคีวามรว่มมอืดา้นการวจิยั 

ระหวา่งวนัที ่26-27 พฤศจกิายน 2553 ทีโ่รงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กต กรงุเทพฯ  
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  สรปุผลการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครัง้ท่ี 1 

 Mr Haji Suhaila bin Haji Abd Karim รกัษาการปลดักระทรวงศกึษาธกิารบรไูนดารุสซาลาม 

และ Mr. Qui Ning  ผูแ้ทนสาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นประธานรว่มในการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้น

การศกึษาของอาเซยีนบวกสาม ครัง้ที ่1  ในส่วนของประเทศไทย ดร.ชนิภทัร ภูมริตัน เลขาธกิาร

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในฐานะประธานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกจิเจา้หน้าทีอ่าวุโส

ดา้นการศกึษาของอาเซยีนบวกสาม เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการประชุมดงักล่าว 

 

 ที่ประชุมฯ รบัทราบการดําเนินงานดา้นการศกึษาในกรอบอาเซยีน พรอ้มทัง้ไดร้่วมกนัหารอื

เกีย่วกบักรอบการดาํเนินงานของอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจาต่างๆ ดงัน้ี 

• ท่ีประชุมฯ รบัทราบแถลงการณ์การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามครัง้ท่ี 13 
โดยผูนํ้าไดแ้สดงความชื่นชมประเทศไทยทีไ่ดร้เิริม่ความรว่มมอือาเซยีนบวกสามดา้นการศกึษา และรอ
คอยการรบัรองแผนปฏบิตักิารอาเซยีนบวกสามดา้นการศกึษาในระหว่างการประชุมเจา้หน้าที่อาวุโส
ดา้นการศกึษาครัง้ที ่1 ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2553 ทีก่รงุเทพมหานคร 

• ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเสนอจดัการประชุมรฐัมนตรีศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเอเชยีตะวนัออก และมคีวามคดิเหน็ดงัน้ี 

• ผู้แทนประเทศไทยเสนอให้มีการหารือเกี่ยวกบัการสร้างกลไกและยุทธศาสตร์การ
ดาํเนินงานในทศิทางเดยีวกนัก่อนทีจ่ะมกีารจดัการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 

- การจดัประชุมรฐัมนตรศีกึษาในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออก ควรมกีารหารอืร่วมกบั
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ญีป่นุ และเกาหลี่  ดว้ย 

- การจดัการประชุมรฐัมนตรศีึกษาอาเซียนไม่ควรจดัคู่ขนานกบัการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสของซมีโีอ (HOM) และการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน 

ที่ประชุมฯ ได้มอบใหส้ํานักเลขาธกิารอาเซยีนหารอืกบัเจา้หน้าที่อาวุโสจากประเทศบวกสาม 
เพื่อขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดัการประชุมรฐัมนตรดี้านการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย
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ตะวนัออก และใหนํ้าเรื่องการจดัการประชุมรฐัมนตรศีกึษาในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกดงักล่าวขึน้หารอืใน
ระหว่างการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีนครัง้ที ่6 ทีจ่ะจดัขึน้ทีบ่รไูน ดารุสซาลาม ในเดอืนมกราคม 
2554 

• ทีป่ระชุมฯ ไดร้่วมกนัพจิารณาเกี่ยวกบัร่างเอกสารกรอบการดําเนินงานดา้นการศกึษา     
ในกรอบอาเซยีนบวกสาม (TOR)  ซึ่งไดม้กีารหารอืเรื่องดงักล่าวในระหว่างการประชุมคณะทํางาน
เฉพาะกจิเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีนบวกสาม ระหว่างวนัที ่17-18 มถุินายน 2553 ที่
จงัหวดัภูเกต็ พรอ้มทัง้ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารแกไ้ขขอ้ความเกี่ยวกบัการจดัทีน่ัง่ของประธานร่วมใน TOR 
โดยใหใ้ชป้ระโยคต่อไปน้ีแทน “The Co-Chairs shall be seated in front of the backdrop of the 
meeting’.  

• ทีป่ระชุมฯ ไดร้ว่มกนัพจิารณาเกีย่วกบัรา่งแผนปฏบิตักิาร  ASEAN Plus Three Plan of 
Action on Education : 2010-2017 และใหม้กีารปรบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุม 

•  ที่ประชุมฯ รบัทราบว่าประธานร่วมของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ
อาเซยีนบวกสาม ครัง้ที ่2 ไดแ้ก่ ผูแ้ทนประเทศกมัพชูา และญี่ปุน อย่างไรกต็าม ประเทศญี่ปุนแจง้ว่า่ ่

หากมกีารจดัการประชุมฯ ระหว่างวนัที ่25-26 พฤศจกิายน 2554 ซึ่งจะจดัคู่ขนานกบัการประชุม 
SEAMEO HOM ครัง้ที ่34 และการประชุม SOM-ED ครัง้ที ่6 ผูแ้ทนประเทศญีปุ่นไมส่ะดวกในการเขา้่

ประชุมในฐานะประธานรว่ม หากมกีารจดัการประชุมในวนัดงักล่าว  

•  ผูแ้ทนประเทศไทยเสนอใหม้กีารจดัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาอาเซยีน
บวกสาม คู่ขนานกบัการประชุม SOM-ED และการประชุมอาเซยีนกบัประเทศคู่เจรจาอื่นๆ โดยใหแ้ยก
จากการประชุม SEAMEO HOM ในอนาคต เน่ืองจากการจดัประชุมทีจ่ดัขึน้คู่ขนานกนัหลายการประชุม 
ทัง้ในกรอบการประชุมขององคก์ารซมีโีอ และอาเซยีน อาจทาํใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาการประชุมในช่วงเวลา
ทีย่าวนาน จนอาจทาํใหเ้จา้หน้าทีอ่าวุโสไมส่ามารถเขา้รว่มการประชุมจนสิน้สดุระยะเวลาได ้

สรุปผลการประชุมหารือด้านการศึกษาของอาเซียนและคณะมนตรีความรวมมือของ่ รฐัอาว่
อาหรบั 

 
 

 
 



18 

 

 การประชุมหารอืดา้นการศกึษาของอาเซยีนและคณะมนตรคีวามรว่มมอืของรฐัอา่วอาหรบัจดัขึน้
ในวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2553 คู่ขนานกบัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นการศกึษาของอาเซยีน               
บวกสาม ครัง้ที ่1 และการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของอาเซยีนครัง้ที ่5 ประธานการประชุมฯ ไดแ้ก่           
Mr. Rizalino Rivera ผูช้่วยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศฟิลปิปินส ์ โดยมปีระธานรว่ม
ไดแ้ก่ Dr. Said Hamad Alrabiey จากกระทรวงการอุดมศกึษา ประเทศโอมาน   
   สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนไดร้ายงานทีป่ระชุมเกีย่วกบัขอ้มตต่ิางๆ ในกรอบความรว่มมอืระหว่าง
อาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือของรฐัอ่าวอาหรบัโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาตาม
แผนปฏบิตักิารระหว่างอาเซยีน-GCC (2010-2012) ทีไ่ดผ้า่นการรบัรองจากทีป่ระชุมรฐัมนตรอีาเซยีน-
GCC ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ระหวา่งวนัที ่31 พฤษภาคม – 1 มถุินายน 2553  
 ทีป่ระชุมฯ ไดร้บัทราบวา่สมาชกิทีเ่ขา้รว่มประชุม GCC ไดห้ยบิยกประเดน็ดา้นการอุดมศกึษา
ขึน้หารอื เน่ืองจากเป็นผูแ้ทนกระทรวงอุดมศกึษา อยา่งไรกต็าม สาํนกังานการศกึษาอาหรบั จะเป็น
หน่วยงานทีนํ่าเสนอความรว่มมอืในสว่นของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศกึษาระดบัอื่นๆ 
  ผูแ้ทนคณะมนตรขีองรฐัอา่วอาหรบัไดนํ้าเสนอขอบขา่ยความรว่มมอืใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1) นักศึกษา  ประกอบดว้ย  

• การเขา้รว่มของนกัเรยีนอาเซยีน และ GCC ในการแขง่ขนัดา้นวทิยาศาสตรใ์นประเทศ

อาเซยีน และ GCC 

• การแลกเปลีย่นการเยอืนของศกึษามหาวทิยาลยัของทัง้สองฝาย่  

• การจดัการประชุมวชิาการรว่ม การสมัมนา การประชุมเชงิปฏบิตักิารในดา้นนวตักรรม

และผูป้ระกอบการ 

• การสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการใหทุ้นการศกึษาแก่นกัศกึษาของทัง้สองฝาย่   

• การเขา้ร่วมในการศกึษาหลกัสูตรของนักศกึษาจากทัง้สองฝาย ่ ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั

ในอาเซยีนและ GCC 

• การเข้าร่วมในการประชุมของนักเรียนอาเซียนและ GCC ในการประชุมด้าน

วทิยาศาสตร ์วฒันธรรมและการกฬีา 

2. คณาจารย ์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวทยาลยั ิ /การวจยัิ   

• การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเจา้หน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญระหวา่งมหาวทิยาลยั 

• การพฒันาโครงการรว่มระดบัปรญิญาเอกระหวา่งมหาวทิยาลยัอาเซยีนและ GCC 

• ความร่วมมือในการพิจารณาหรือเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ระดบั

ปรญิญาเอก หรอืปรญิญานิพนธ ์

• การสง่เสรมิโครงการแลกเปลีย่นสาํหรบัเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัในศนูยค์วามเป็นเลศิของ
อาเซยีนและประเทศ GCC 
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• การส่งเสรมิการวจิยัร่วมด้านวชิาการ และเป็นหุ้นส่วนระหว่างมหาวทิยาลยัและศูนย์

วทิยาศาสตรใ์นอาเซยีนและประเทศ GCC 

• การจัดการประชุมวิชาการ สัมมนา การประชุมปฏิบัติการด้านนวัตกรรม และ

ผูป้ระกอบการ 

 ที่ประชุมฯ ได้เหน็ชอบให้มกีารจดัทําแผนปฏิบตัิการด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและGCC  

โดยใหม้ปีระเดน็ความรว่มมอืดา้นการศกึษาและการอบรมดา้นอาชวีศกึษารวมอยูด่ว้ย โดยความรว่มมอื

ดา้นการศกึษาจะใหค้วามสําคญัในเรื่องการบรหิารโรงเรยีน คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ภาษาศาสตร์ และการอาชีวศึกษารวมอยู่ด้วย ทัง้น้ี จะได้มกีารหารือในเรื่องดงักล่าวต่อไประหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศอาเซยีนและ GCC นอกจากน้ี ทีป่ระชุมฯ เหน็ชอบใหม้กีารขยายเวลา

ของแผนปฏบิตักิารออกไปจนถงึปี 2014 เพื่อใหผู้แ้ทนจากทัง้สองฝายมี่ เวลาในการจดัเตรยีมทรพัยากร

สาํหรบัการเริม่ตน้ดาํเนินการของแผนปฏบิตักิาร 

นอกจากน้ี ที่ประชุมเหน็ชอบใหม้กีารจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อร่วมหารอืเกี่ยวกบักจิกรรม
ภายใต้แผนการศกึษาระหว่างอาเซยีนและGCC การประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่1 กําหนดจดัขึน้ใน
ช่วงแรกของปี 2554 โดยเชญิประเทศอาเซยีนและ GCC เขา้ร่วมการประชุม   สาํหรบัเอกสารกรอบ
ความคิดที่จดัทําขึ้นในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตัิการจะนําเสนอต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

 
      

กลมุความรวมมือตางประเทศระดบัภมูภาค่ ่ ่ ิ  

สาํนักความสมัพนัธต์างประเทศ ่ สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธการิ  

ธนัวาคม 2553 

  
 


