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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมผนึกความรวมมือ
ดานการศึกษาภายใตแถลงการณความรวมมือดานการศึกษา 
อาเซียน-จีน เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนนักเรียน ครู คณาจารย 
และสรรคสรางความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางประชาชน
อาเซียนและจีน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 The Ministry of Education and Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of 
China and the People’s Government of Guizhou 
Province co-hosted the 1st China-ASEAN 
Education Minister Roundtable Conference 
from Aug 2 to 5, 2010, which would be one of 
the most significant events in the 3rd China-
ASEAN Education Cooperation Week. 
 
 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารไทย 
ในเวทีการประชุมโตะกลมรัฐมนตรีจนี-อาเซียน 

ดานการศึกษา คร้ังท่ี 1   

นายชินวรณ บุณยเกียรต ิ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เขารวมการประชุมโตะกลมรัฐมนตรี
จีน-อาเซียน ดานการศึกษา ครั้งที่ 1  
ในหัวขอ “สงเสริมการแลกเปลี่ยน 

ความรวมมือ ปลูกฝงจิตสํานึกรวม กัน  
และการเสรมิสรางการพัฒนาใน

ภูมิภาค”  ระหวางวันที่ 2-6 สิงหาคม 
2553 ณ เมือง Guiyang         

จังหวัด Guizhou สาธารณรัฐ-
ประชาชนจนี พรอมทั้ง         

กลาวสุนทรพจน ในหัวขอ         
“การเสริมสรางความรวมมือดาน        

การศึกษาจีน-อาเซียน การแลกเปลี่ยน 
นักเรียน และการสอนภาษา”  ตาม
คําเชิญของรฐัมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 
 

         

การประชุมโตะกลมรัฐมนตรีจีน-อาเซียนดานการศึกษา     
ค ร้ั ง ที่  1 จั ด ขึ้ น โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร     
กระทรวงการตางประเทศ และจังหวัด Guizhou สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามนโยบายของ ฯพณฯ นายเวิน เจียเปา 
นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประสงคจะ
เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว าม ร ว ม มื อ ร ะหว า ง อ า เ ซี ยน  แล ะ จี น  
ดานการศึกษา ตามที่ไดกลาวไวในระหวางการประชุม 
สุดยอดเอเชียตะวันออก    
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การจัดการประชุมโตะกลมรัฐมนตรีจีน-อาเซียน ดานการศึกษา เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการจัด
เทศกาลสัปดาหการศึกษาจีน-อาเซียน คร้ังที่ 3 ประกอบดวย การจัดสัมมนาการศึกษาจีน-อาเซียน  
ในหัวขอตางๆ ไดแก ดานสิ่งแวดลอม สังคม การจัดคายเยาวชน การจัดนิทรรศการการศึกษาจีน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีเปดการประชุม เริ่มตนขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. โดยมีนายชินวรณ บุณยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายเปยมศักด์ิ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกก่ิง 
นายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยูสีมารักษ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ 
ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รศ.นพ.กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงการอุดมศึกษา
จากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการตางประเทศ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูวาการมณฑลกุยโจว ผูชวยผูอํานวยการใหญยูเนสโก เขารวมในพิธีเปด
การประชุม  ซ่ึงประกอบดวยการกลาวสุนทรพจนจากผูบริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ปาฐกถาพิเศษโดยมาดาม Liu Yandong สมาชิกสภารัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไดกลาวถึง
ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะประเทศเพื่อนบานใกลชิด
ระหวางกัน  ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหวางกันในชวง 30 ปที่ผานมา รวมทั้งการ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพ่ือสรางสันติภาพและความรุงเรืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือ
ภายใตการเปดเสรีการคาระหวางจีนและอาเซียน ซ่ึงไดจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2553  
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     นอกจากน้ี  ไดกลาวถึงการจัดทําขอเสนอในการพัฒนา
การศึกษาระหวางจีนและอาเซียน ดังน้ี 

• การสรางกลไกการติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับ
ประชาชน รวมทั้งกลไกการเจรจาหารือระดับผูบริหาร
ระดับสูงดานการศึกษา เพ่ือประสานความรวมมือดาน
การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัฒนธรรม 
สาธารณสุขและการกีฬา 

• การใชประโยชนจาก “ศูนยจีน-อาเซียน” ภายใต
นโยบายในการจัดตั้งศูนยจีน-อาเซียนของนายกรัฐมนตรี
เวิน เจียเปา และผูนําประเทศอาเซียน เพ่ือสงเสริมความ
รวมมือดานการคา  การลงทุน การทองเท่ียว การศึกษา
และวัฒนธรรม ระหวางจีนและอาเซียน 

• การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนจีนและอาเซียน 
(China-ASEAN  Double 100,000 Student Exchange 
Program) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักเรียน
จากประเทศอาเซียนไปยังประเทศจีน และนักเรียนจาก
จีนไปยังอาเซียน จํานวนฝายละ 100,000 คน ภายในป 
2563 โดยฝายจีนจะเร่ิมตนการใหทุนการศึกษาแกประเทศอาเซียนปละ 10,000 คน จนถึงป 2563 

• การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีน-อาเซียน 100,000 คน  (China-ASEAN 100,000 
Youth Exchange Program)  กําหนดเปาหมายที่จะเชิญครู นักวิชาการ และนักเรียนไปเรียนภาษา 
วัฒนธรรม กีฬา ศิลปะ ในประเทศจีน จํานวน 100,000 คน ภายใน ป 2563  อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะจัดใหคณะนักเรียนระดับวิทยาลัยที่เรียนวิชาศิลปะไปเยือนเวียดนามและประเทศใน
อาเซียน และในป 2564 จะจัดใหมีการแขงขัน “China-ASEAN Knowledge Competition”  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• การหารือความเปนไปไดในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหวางจีนและประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาอยางใกลชิดตลอดจนขจัดอุปสรรคกีดก้ันดาน
การศึกษาในภูมิภาค  

 
นอกจากน้ี รัฐมนตรีวากากรระทรวงศึกษาธิการ ไดรวมเจรจาหารือทวิภาคีกับ นาย Yuan Guiren 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือเวลา 11.55 น. ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดกลาวถึงการครบรอบ 35 ป 
แหงความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย พรอมทั้งกลาวชื่นชมประเทศไทยซึ่ง
ปจจุบัน มีสถาบันศึกษาขงจื้อ 12 แหง มีศูนยการเรียนรูภาษาจีน 4 แหง ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดใน
อาเซียน นอกจากน้ี ไดขอใหประเทศไทยสงเสริมการเรียนภาษาไทยในจีนดวย พรอมทั้งกลาวถึงการที่ 

“Both China and ASEAN 
countries should work out 
student exchange  plans 
from a long-term and 
strategic prospective to 
expand the number of 
exchange  students, making 
sure that the number of 
exchange students from 
ASEAN countries  to China 
will reach 100,000 by 2020 
and, vice versa.  
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ประเทศไทยและจีน จะมีการลงนามเพ่ือรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหวางไทย-จีน 
ในชวงบายวันเดียวกันดวย  

 
 

 
 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ไดกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดทรงสรางคุณูปการแกสายสัมพันธไทย-จีน นอกจากนี้ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ไดทรงสอนปฏิบัติการเคร่ืองดนตรีจีน "กูเจิง" แกนิสิต
ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวย นอกจากน้ี การเดินทางมาเขารวมการประชุมของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะเปนการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา และ
วัฒนธรรมระหวางกัน โดยความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยและจีนจะมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนดานการทองเที่ยว ปจจุบันมีเยาวชนไทยสนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น นอกจากการลงนาม
รับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว ควรมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียน และครู
ใหมากขึ้นดวย พรอมทั้งไดขอบคุณรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจีนที่ไดใหการสนับสนุนการสอน
ภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของไทยและมหาวิทยาลัยแหงกรุงปกก่ิง 
 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไดกลาวเชิญรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีนไปเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการดวย 
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การประชุมโตะกลมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนดานการศึกษา 
 รัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไดเขารวมประชุมโตะกลมรัฐมนตรีอาเซียน-
จีน ดานการศึกษา เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2553 รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของจีน และ
อาเซียน รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 

 
 
 

During the Plus Three Senior Officials Meeting on Education, which took place 
in Phuket, Thailand, this year, China expressed her willingness to assist 

ASEAN by offering courses in ASEAN Studies and East Asian Studies, as well 
as promoting the learning of languages. China has also shown good spirit in 

granting 1,200 scholarships within ASEAN in 2009-2010. Thailand would like to 
express its appreciation to China on all accounts. 

 
 
สาระสําคัญของคํากลาวสุนทรพจนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในหัวขอ “การเสริมสราง
ความรวมมือดานการ ศึกษาจีน-อาเซียน การแลกเปลี่ยน นักเรียน และการสอนภาษา” ดังน้ี 
 

1. เม่ือเดือนมิถุนายน 2553 ที่ผานมา ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะ
กิจดานการศึกษาอาเซียนบวกสามท่ีจังหวัดภูเก็ต ในระหวางการประชุมขางตน ผูแทน
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดแสดงเจตจํานงที่จะผนึกความรวมมือกับอาเซียนในการเปดสอนวิชา
อาเซียนศึกษา และเอเชียตะวันออกศึกษา รวมทั้งการสงเสริมการเรียนภาษาจีน ญ่ีปุน และ
เกาหลีในอาเซียน  ทั้งยังประสงคจะสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 1,200 ทุน ใหแกนักเรียน
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อาเซียน  ระหวางป 2552 – 2553  จึงขอแสดงความชื่นชม สาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
ดําเนินการขางตน 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยขอสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนและจีนภายใตกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซ่ึงมีจุดมุงหมายสําคัญรวมกันในการยกระดับการแขงขัน
ของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน นําไปสูการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการปรับตัว และการเคลื่อนยายประชาชนในภูมิภาค 

3. ปจจุบัน อาเซียนไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนามาตรฐานของการประเมินผลทาง
การศึกษารวมกันของสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาค โดยการยอมรับระบบเทียบ
โอนหนวยกิตระหวางกัน จะนําไปสูการ
ยก ร ะ ดั บก า ร เ ค ลื่ อ น ย า ย นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ในภูมิภาค  โดยในปจจุบัน อาเซียน ซีมีโอ 
และเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ได
รวมมือกันดําเนินโครงการ 

4. ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สงเสริม
การไหลเวียนขององคความรูอยางเสรี 
สรางเสริมทักษะของแรงงาน และการเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ ให แก
ประชาชนในภูมิภาค 

While a great deal of attention is focused 
at the higher education level, we must not 
forget our shared commitments with 
regard basic education. An on-going 
driver in educational cooperation must be 
achievement of the Education For All 
goals, with special attention given to 
reaching the unreached. Another is the 
promotion of Education for Sustainable 
Development that will contribute to 
overall quality improvements in education 
at all levels. 
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5. แมวาปจจุบัน  บทบาทของการอุดมศึกษาไดรับความสนใจมากขึ้น   แตกระนั้น  ทุกประเทศ  
ไมควรละเลยความสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเปนเปาหมายรวมกัน  โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ใหความสําคัญในการจัด
การศึกษาสําหรับกลุมผูดอยโอกาส  รวมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
องครวมในทุกระดับ   ประเทศไทยจึงขอ
สนับสนุนความรวมมือระหวางอาเซียนและจีน
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาประชาชนและภูมิภาคอยางยั่งยืน 

 
6. ในนามของสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยมี

ความมุงม่ันที่ เสริมสรางความสัมพันธ กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดสัปดาหความ
รวมมือดานการศึกษาจีน-อาเซียน ในคร้ังน้ี  
นับเปนโอกาสอันดีสําหรับประชาชนอาเซียน
และจีน ที่จะผนึกความรวมมือในการสรรค
สรางหนทางสูสันติภาพและความรุงเรืองของ
ภูมิภาคในอนาคต 
 
ภายหลังจากการประชุมโตะกลมรัฐมนตรี

ศึกษาอาเซียน-จีนแลว ได มีการออกแถลงการณ 
กุยหยาง (the Guiyang Declaration) รวมกัน สาระสําคัญมีดังน้ี 
  

• การเสริมสรางความรวมมือในการสรางกลไกเพื่อสงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับ
ประชาชน และการหารือกันระหวางผูบริหารระดับสูง  เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางกันใน
ดานการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสาธารณสุข และกีฬา 

• การสงเสริมการเพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาจากทั้งสองฝาย  รวมทั้งสงเสริมการเคลื่อนยาย
นักเรียนขามประเทศ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเริ่มตนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนจีน
อาเซียน จํานวนหนึ่งแสนคน ซ่ึงจะทําใหมีนักเรียนจากอาเซียนไปศึกษาที่จีน จํานวนหนึ่งแสนคน 
เชนเดียวกับที่นักเรียนจีนไปศึกษาในประเทศอาเซียนจํานวนเทากัน ในป  2563 

• การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับความกาวหนาโดยการเรียนรูจากแนวปฏิบัติที่ดีของ
แตละประเทศเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสิ่งทาทายที่เกิดจากความกาวหนาทางสังคมเศรษฐกิจที่
เปนไปอยางรวดเร็ว และการพัฒนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจะมีการพัฒนา

We shall improve the quality of 
education and raise the level of 
modernaization by learning from 
each other’s best practices in order 
to meet the challenges brought 
about by the rapid socio-economic 
development and advances in 
science and technology, and to 
initiate exchanges of people with 
higher degrees and of senior 
scientists 
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โครงการรวมปริญญาโทและเอกในสาขาดานการศึกษา สิ่งแวดลอม การแพทย   วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

• การดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาระหวางกันในระหวางประเทศสมาชิก 
รวมถึงการรับรองและถายโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศอาเซียนจะไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาความรวมมือระหวางกันในดานการศึกษา การ
ปองกันอุปสรรคที่จะกีดก้ันการเคลื่อนยายนักเรียน และสงเสริมใหการอุดมศึกษาในรับการ
พัฒนาใหเปนที่สนใจในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

 

• โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีนอาเซียน 100,000 คน  เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยน การเรียนรู
ดานภาษา วัฒนธรรม การกีฬาเพ่ือเสริมสราง ความเขาใจอันดีระหวางกันในระหวางประชาชน
และสงเสริมการเปนเพ่ือนบานที่ดี ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาความสงบสุขของภูมิภาคและโลก
ตอไป 

   
 

สรุปโดย กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 
สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป 

www.bic.moe.go.th 
 


