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สรุปผล 
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี ๙ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ Sunway Resort Hotel and Spa  

รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย 
***************************************** 

ประเทศไทยน ำอำเซียนสร้ำงกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง  
พัฒนำห้องเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำตลอดช่วงชีวิต 

 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โดยมีนายสุภัทร จ าปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้า ที่
อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนระหว่างวันที่ ๒๓ –  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงมีสรุปสาระส าคัญการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งท่ี ๑๑ (11th Senior Officials 
Meeting on Education) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Lagoon 2 ชั้น ๑๕ Sunway Resort Hotel 
and Spa รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองวาระการประชุมที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่  ๙ มีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา 
ของอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เยาวชน และการฝึกอบรม ส านักเลขาธิการอาเซียน
ผู้อ านวยการส านักบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รองผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ พร้อมด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังมีประเด็นต่อไปนี้ 

 ๑.๑  รับทราบ สาระส าคัญการประชุมที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาของอาเซียนภายหลัง 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา  ครั้งที่  ๑๐ เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย การด าเนิน 
ความร่วมมือกับองค์การ/หน่วยงานระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือ
ระดับอุดมศึกษาของอาเซียน – สหภาพยุโรปในกรอบความร่วมมือ EU-SHARE (๒) ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา 

ของอาเซียน – GIZ ในกรอบความร่วมมือ RECOTVET (๓) การด าเนินความร่วมมือกับส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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(Promoting intercultural dialogue and culture of peace through shared histories in South East 
Asia)” (๔) การด าเนินความร่วมมือกับส านักงานยูนิเซฟประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในโครงการ
Southeast Asia Primary Learning Metric (SEA-PLM)  (๕) การด าเนินความร่วมมือกับองค์การ Teach for All  
Network ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร (๖) การขยายผลการด าเนินความร่วมมือ 
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามโครงการน าร่องซ่ึงญี่ปุ่นและอินโดนีเซียได้ด าเนินร่วมกันและประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (๗) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ภายใต้การให้ทุนการศึกษา
ผ่านโครงการ Fulbright US. – ASEAN 2015 Initiative และการด าเนินโครงการ  Connecting the Mekong 
through Education and Training (COMET) (๘) ความตกลงระหว่างอาเซียนกับรัฐบาลฮังการีในความร่วมมือ
ด้านการศึกษา (Cooperation Agreement between ASEAN and the Government of Hungary on Education 
Cooperation) (๙) การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  และ (๑๐) การเข้าร่วมประชุม 
ของผู้แทนอาเซียนในการประชุม Asia-Europe Meeting (ASEM) Education Intermediate Senior Officials 
Meeting (ISOM) ภา ย ใ ต้หั วข้ อ  Global Connectivity for ASEM Education เ ม่ือ เ ดือน เมษา ยน  ๒๕๕๙  
ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย  

  นอกจ า กนี้  ที่ ป ระชุ ม
ได้รับทราบเพ่ิมเติมถึ งควา มก้าวหน้าการด าเนิ น 
ความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสาม
ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ (ASEAN Plus 
Three Plan of Action on Education 2 0 1 0  – 
2017) ที่ประกอบด้วย ๗๗ กิจกรรม โดยในปัจจุบัน 
มี ๑๘ โครงการที่ ยังไม่ มีเจ้าภาพรั บด าเนินการ และ
แผนปฏิบัติการเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (East Asia Summit Education Plan of 
Action 2011-2015) ที่ประกอบด้วย ๑๕ โครงการ ซ่ึงปัจจุบัน                   มีกิจกรรมจ านวน ๒ กิจกรรมยังไม่มี
เจ้าภาพรับด าเนินการ  

 ๑.๒  รับรอง แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year 
Work Plan on Education 2016 – 2020) และแผนปฏิบัติการภายใต้ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการอุดมศึกษา (Framework of Implementation and Action Plan for the Kuala Lumpur Declaration 
on Higher Education) 

 ๑.๓  เห็นชอบ 
  ๑.๓.๑ เรื่องที่ให้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ เพ่ือพิจารณา ได้แก่
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้ กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on 
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth (OOSCY) ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้รเิริม่จดัท าขึน้ 
และได้น าเสนอที่ประชุมฯ ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยแต่มีข้อคิดเห็นว่าควรจะครอบคลุมเยาวชนด้วย 
จึงได้เสนอให้เพ่ิมกลุ่มเยาวชนในปฏิญญาดังกล่าว 

 โครงสร้างการบริการของคณะท างานการจัดท ากรอบอ้างอิงคุณวุฒิ
อาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework – AQRF : Governance and Structure) 

 การปรับแก้เนื้อหากฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Review 
and Revision of the ASEAN University Network Charter)  
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 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกภายใต้ภาคผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียน 
ของเครือข่ายการประกันคุณภาพทางการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Network - AQAN)  

  ๑.๓.๒  เรื่องที่ไม่เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙  ได้แก่ 
 การจัดต้ังคณะท างานด้านกา รศึกษาอาเซียน -รั สเซีย (ASEAN – 

Russia Working Group on Education) เก่ียวกับเรื่องนี้ที่ประชุมพิจารณาว่าการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างอาเซียนและรัสเซียเดิมนั้นปรากฏในกรอบความร่วมมือประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา  
อยู่แล้ว จึงเห็นควรให้สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบความร่วมมือดังกล่าว  ตลอดจน  
การพิจารณาเปิดประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนบวกหนึ่งนั้น  จ าเป็นต้องพิจารณาด้วยความ
รอบคอบเพราะมีความเก่ียวพันในหลายมิติ อาทิ ความสมดุลทางการเมืองในภูมิภาค ความคุ้มค่าของการลงทุน 
ในทรัพยากรของประเทศสมาชิก ความจ าเป็น และความพร้อมของประเทศสมาชิกในการด าเนินความร่วมมือในกรอบใหม่ 

 การจัดต้ังกองทุนร่วมด้านการศึกษาของอาเซียน (Establishment of 
ASEAN Education Fund) ซ่ึงส านักเลขาธิการอาเซียนได้เสนอเป็นวาระอ่ืน ๆ เพ่ือที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี 
ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากขาดข้อมูลประกอบการพิจารณาและหากในอนาคต
จ าเป็นต้องน าวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนขอให้ส านักเลขาธิการอาเซียน
จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาให้พร้อมด้วย 

 

๒. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๗  (7th ASEAN Plus Three Senior 
Officials Meeting on Education) ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง Lagoon 2 
ชั้น ๑๕ Sunway Resort Hotel and Spa รั ฐ Selangor ประเทศมา เล เซีย เป็น กา รประชุ มเ พ่ือพิจา รณา 
และกลั่นกรองวาระการประชุมที่จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่  ๓ โดยมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน  ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา ๓ ประเทศ 
ได้แก่  สา ธารณรัฐประชา ชนจี น  สา ธารณรัฐเกาหลี  และญี่ปุ่ น ผู้อ านวยการส านั กการ ศึกษา  เย าวชน  
และการฝึกอบรม ส านัก เลขาธิ การอาเ ซียน ผู้ อ านวยการส านั กบริหาร เครือข่ ายมหาวิ ทยาลัยอาเซียน  
รองผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังมีประเด็นต่อไปนี้ 

๒.๑ รับทราบ สาระส าคัญการประชุมที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาของอาเซียนภายหลัง 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๖ ทีป่ระเทศไทย เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนบวกสามอ่ืน ๆ ดังนี้ (๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ด้านการอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา การประกัน
คุณภาพทางการศึกษา การแลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายระหว่างกันในภูมิภาค (๒) การด าเนินความร่วมมือภายใต้
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนบวกสาม (๓) ข้อริเริ่มกิจกรรม ASEAN Cyber University ร่วมกับสาธารณรัฐ 
เกาหลี และโครงการ AUN/SEED-net ร่วมกับญี่ปุ่น  (๔) การจัดกิจกรรมร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ภายใต้โครงการ ๒๕๕๙ ปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  (2016 China – ASEAN Year of Education 
Exchanges)  ซ่ึงมีก าหนดจัดสัปดา ห์ความร่วมมือด้านการศึกษา  ครั้งที่  ๙ (9th China-ASEAN Education  
Cooperation Week) การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน -อาเซียน (Second China – ASEAN Education  
Ministers Roundtable Conference) รวมถึงการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การท าวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและการพัฒนาภาษาจีน และ (๕) การจัดท าโครงการ 
Campus-Asia ซ่ึงเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี  
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๒.๒  เห็นชอบ เรื่องที่ให้เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่  ๓  
เพ่ือพิจารณา ได้แก่  

๒.๒.๑  การจัดท าใบรับรองผลการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก (Guidelines 
on Transcripts for Exchange Students) ที่จัดท าโดยคณะท างานอาเซียน
บวกสามด้านการศึกษา  

๒.๒.๒ กา รด า เนินควา มร่วมมือภาย ใ ต้แผนปฏิ บั ติการ อา เ ซียนบวกสา ม 
ด้า นการ ศึกษา พ.ศ . ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐  (ASEAN Plus Three Plan of 
Action on Education 2010 – 2017)  

 

๓. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
ครั้ง ท่ี ๓  (3rd East Asia Summit Senior Officials Meeting on Education) ในวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น . ณ ห้ อง  Lagoon 2 ชั้ น  ๑๕ Sunway Resort Hotel and Spa รัฐ  Selangor  
ประเทศมาเลเซีย เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองวาระการประชุมที่จะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน  
๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา  ๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี  สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เยาวชน และ                   
การฝึกอบรม ส านักเลขาธิการอาเซียน ผู้อ านวยการส านักบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังมีประเด็นต่อไปนี้ 

๓.๑  รับทราบ สาระส าคัญการประชุมที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาของอาเซียนภายหลัง 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก วาระพิเศษ ณ ประเทศไทย
เม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓.๒  เห็นชอบ เรื่องที่ให้เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ ๔ ดังนี้  
๓.๒.๑  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเอเชียตะวันออก 

ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (East Asia Summit Education 
Plan of Action 2011-2015)  

๓.๒.๒  แนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกในอนาคต 

 

๔. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้ง ท่ี ๙ (9th ASEAN Education Ministers Meeting 
: 9th ASED) ในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ               
ซีมีโอ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  



5 
 

 
  
 ในพิธีเปิดการประชุมฯ H.E. Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มาเลเซีย กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ครั้งที่  ๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มาเลเซียจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพ่ือสานต่อการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “Fostering 
ASEAN Community of Learners - Empowering Lives through Education” ที่สอดคล้ อ งตา มเป้า หมา ย 
แห่งการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustain-able Development Goals - SDG) รวมทั้ง วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๕๘  
และแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ตลอดจนการด าเนินความร่วมมือกับประเทศ 
คู่เจรจาอย่างเป็นรูปธรรม  
 ในการประชุ มฯ H.E. Dato’ Seri Mahdzir Khalid รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิ การ
มาเลเซียได้ขอบคุณ ท่านนาง แสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป. ลาว  
ที่ได้ส่งมอบต าแหน่งประธานที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน   โดยมาเลเซียเชื่อม่ันว่าจะสานต่อกิจกรรม                    
ที่ด าเนินการแล้วมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนากิจกรรมใหม่เพ่ือให้การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้  ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนกล่าวถ้อยแถลงและ                  
ให้ข้อคิดเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก
อาเซียน ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความส าคัญกับการศึกษาในการเป็นกลไกการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การลดช่องว่างการพัฒนา ประสานความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระหว่างกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ                
การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการเคลื่อนย้าย แลกเปลี่ยน และการถ่ายโอนหน่วยการเรียนขยายขอบเขตการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  สร้างเครือข่ายและบูรณาการการท างานการพัฒนา
การศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และใช้ประโยชน์ของกิจกรรมจากองค์กร/หน่วยงาน                   
ในปัจจุบันให้สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือจัดการความท้าทาย
ต่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  
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 ในโอกาสนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อ                  
ที่ประชุมอย่างเชื่อม่ันว่าประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย 
ต่างให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา และในปัจจุบัน ประเทศไทย
อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดเป้าหมายเพ่ือลดความเหลือ่มล้ า 
ยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และผลิตก าลังคนให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสร้างผู้ เรียนให้มีทักษะ                  
ที่จ า เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิกา รบูรณาการท างานร่วมกับกระทรวงต่าง  ๆ เ พ่ือพัฒนาคน                       
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งยกย่องบทบาทของครูเป็นส าคัญ และได้มอบนโยบายในการประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรี 
พบเพ่ือนครูทั่วประเทศ” เม่ือต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นการพบกับครูจ านวนมากถึง  ๔๕๐,๐๐๐ คน ว่า 
“ครูต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน” นอกจากนี้  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไทยยังได้น าเสนอแนวคิด “การจัดห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑” ส าหรับประชาคมอาเซียน 
ด้วยการประยุกต์การสอนแบบ Live Broadcast เข้ากับวิชาเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ประโยชน์จากองค์กร/
หน่วยงานในระดับภูมิภาคที่มีความช านาญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้พัฒนาเนื้อหาวิชา 
ที่เหมาะสม และสามารถน ามาใช้เป็นหลักสูตรใช้ร่วมกันในภูมิภาค และเน้นย้ าว่า การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ไม่เพียงจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาด้วยความสนุกสนาน  
สอดคล้องตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของอาเซียน ๘ ประการที่ได้รับรองโดยรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘ 
ทีส่ปป. ลาวเม่ือปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยยังได้ขอบคุณประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ให้ การสนับสนุนข้อริเริ่มของ ไทยในการจั ดท า ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็ ง 
ด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out - of - School 
Children and Youth : OOSCY) เพ่ือส่ง เสริ มกา รศึกษาที่ ครอบคลุ มและทั่ วถึง  และท้า ยที่สุ ดได้น าเสนอ 
การด าเนินงานประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ในทุกระดับภายใต้โครงการ “ประชารัฐ” ซ่ึงมีก าหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทชั้นน า  ๑๒ แห่ง  
ในการร่วมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนน าร่องกว่า ๓,๐๐๐ แห่งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato - Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย                  
ณ ท าเนียบรัฐบาล ประเทศมาเลเซียด้วย 
 ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๔.๑ รับรอง 
 ๔.๑.๑ แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year 

Work Plan on Education 2016 – 2020) ซ่ึงสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
๒๕๖๘ ประเ ด็นส าคัญด้า นการศึกษา  ๘ ประกา ร (8 Keys Elements on Education) ที่ได้รั บการรับรอง 
จากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘ เม่ือเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าวได้ก าหนดขอบเขต
ความร่วมมือ (priority areas) จ านวน ๑๙ สาขา รวม ๗๐ กิจกรรม โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพใน ๕ กิจกรรม ได้แก่  
  ๑) การเสริม สร้า งความตระหนักรู้ เก่ียวกับอาเ ซียน  โดยใช้ ประโยชน์ 
จากศูนย์อาเ ซียนศึกษาที่มี ในภูมิภาคอย่ างมีประสิทธิภาพ  และไ ด้ก าหนดกิจกรรมที่ประสง ค์ด าเนินกา ร                         
จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนาแนวทางการด าเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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กิจกรรม/ โครงการ  และผลที่ คาดว่าจะได้รับ (Develop guideline for ASEAN Studies Centre, including 
expected vision, mission, programmes, activities, and deliverables of ASEAN Studies Centres in the region)  
และ ๒) ก าหนดรูปแบบ โครงสร้าง และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา (Develop 
guidelines for ASEAN Studies programmes, including the definition, structure and expected learning 
outcomes)  

 ๒) การจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children 
and Youth (OOSCY) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึง ( inclusive education) ส าหรับเด็กตกหล่น 
ที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ทั้งนี้ สาระส าคัญของปฏิญญาฯ ฉบับนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาให้กับ
คนทุกกลุ่มด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา
และพัฒนาตนเองให้เป็นประชาชนโลกที่มีประสิทธิภาพได้  

  ๓) การ พัฒนาแนวทางการส่ง เสริ มการแลกเป ล่ียนระหว่าง กันระดับ
อาชีวศึกษาในอาเซียน (Develop/improve cross-border TVET Internship Programme) และการสนับสนุน 
การจัดท าแนวทางเทียบเคียงคุณวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของอาเซียน (Develop/Implement TVET 
Academic Exchange Programme) โดยกิจกรรมทั้งสองนี้จะด าเนินการร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์  ซ่ึงมุ่งเน้น 
ให้มีการเพ่ิมจ านวนการแลกเปลี่ยนการฝึกงานและการฝึกปฏิบัติระหว่างกันในช่วงแรก และขยายผลไปยัง                          
มิติการพัฒนาความกลมกลืนทางการศึกษาระหว่างกันในภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุตาม SEA-TVET Chiang Mai Joint Statement 
on Harmonisation and Internationalisation of TVET in Southeast Asia 

  ๔) การสร้ างความเข้ มแข็ งให้มิ ติ ทางการศึกษาและสาขาท่ี เก่ียวข้ อง 
กับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ั งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) โดยด าเนิ นการร่วมกับ
ประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์แห่งความยั่งยืน  (sustainable sciences)  
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เก่ียวข้องที่ส่ง ผลกระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งเสนอแนะนโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Conference on ASEAN Way Forward for SDGs and COP 21 thru Social and 
Sustainability Sciences ณ กรุงเทพฯ  ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

  ๕) การส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพในอาเซียน (ร่วมกับประเทศมาเลเซีย) 
โดยพัฒนาความกลมกลืน ส่งเสริมความเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงจะด าเนินการร่วมกับ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN), EU-SHARE และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (Implement the ASEAN Regional Quality Assurance and its established information 
linkages both online and Centers in higher education institutions and Strengthen existing Regional 
Quality Assurance on Higher Education (degree-based) for students and academic staff) 

๔.๒  เห็นชอบ 
 ๔.๒.๑ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น 

(ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth (OSCY)  
ที่ประชุมอภิปรายเนื้อหา (ร่าง) ปฏิญญาฯ และเห็นชอบ ดังนี้ 

 ให้ปรับค าว่า  “Children” ใน (ร่าง) ปฏิญญาฯ เป็นค าว่า “Children 
and Youth” โดยไม่เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือขอบเขตของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  (ร่าง) ปฏิญญาฯ ฉบับนี้  
ด้วยเหตุผลท่ีว่าการปรับปรุงถ้อยค าดังกล่าวจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า  ๑๘ ปีลงมา 
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(ตามที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Child Rights Convention : CRC) ทั้งนี้  ที่ประชุมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น
ว่าค าจ ากัดความของ “Children” และ “Youth” ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกันตามแต่ละ
ประเทศ จึงเห็นควรให้ระบุทั้งสองค าเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาค 

 ให้เสนอ (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community - ASCC -Council Meeting) เพ่ือให้บรรจุ
เป็นวาระรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ ณ สปป. ลาว ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

 ๔.๒.๒ โครงสร้างการบริการของคณะท างานการจัดท ากรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน 
(ASEAN Qualifications References Framework – AQRF : Governance and Structure) ที่ประชุมเห็นชอบ
โครงสร้างการบริการของคณะท างานการจัดท ากรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการท างานข้ามสาขา
ระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ๔.๒.๓ (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)  
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปรับแก้เนื้อหา (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดังนี้  

 ปรับข้อ ๒ (Article 2) เป้าหมาย (Objectives) ใน (ร่าง) กฎบัตรเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  โดยตัดข้อความว่า  “to serve as the policy oriented body in higher education in 
ASEAN region” และเปลี่ ย น เป็ น  “to provide a platform for discussion on policy development for 
ASEAN Higher Education” โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนควรเป็นหน่วยงาน  
ที่ท าหน้าที่เป็นเวทีส าหรับพัฒนา/สร้างนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษามากกว่าจะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่หลัก 
ในการออกนโยบายเพ่ือก าหนดทิศทางความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา 

 ตัดข้อ ๔ (Article 4) สภาที่ปรึกษา (Advisory Council) โดยที่ประชุม
เห็นว่าการมีสภาที่ปรึกษาจะสร้างความซ้ า ซ้อนให้กับการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอา เซียน ดังนั้น เพ่ือคงความเป็นอิสระทางวิช าการและควา มสอดคล้องกับการด าเนินงา น  
ตามเป้าประสงค์ที่ผู้น าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ สมาชิกอาเซียนได้ก าหนดไว้                       
จึงเห็นควรให้ตัดสภาที่ปรึกษาออกและให้เพ่ิมค าว่า “SOM-ED leader as ex-officio of the Board of Trustees
” ในข้อ ๕ (Article 5) คณะกรรมการอ านวยการ AUN (Board of Trustees) เข้ามาแทนที่ 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมพิจ ารณาเห็น ชอบให้ปรับแก้เนื้อหา ตามข้ างต้น  
และให้ส านักเลขาธิการอาเซียนแจ้งเวียนเอกสารการปรับแก้เพ่ือที่ประชุมรับรองและพิจารณาจัดการลงนาม  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป 

 ๔.๒.๔ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกภายใต้ภาคผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียนของเครือข่าย
การประกันคุณภาพทางการ ศึกษาของอาเซียน  (ASEAN Quality Assurance Network - AQAN) ที่ประชุ ม
เห็นชอบการรับ “เครือข่ายการประกันคุณภาพทางการศึกษาของอาเซียน (AQAN)” เข้าเป็นสมาชิกภายใต้
ภาคผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียน 

 

๕. การประชุม รัฐมนตรีศึกษาอา เซียนบวกสาม  ครั้ง ท่ี ๓  (3 rd ASEAN Plus Three on 
Education Ministers Meeting) ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. มีผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 
๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
ซีมีโอ และได้พิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
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๕.๑ แนวทางการจัดท าใบรับรอง 
ผลการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก (Guidelines on 
Transcripts for Exchange Students) ซ่ึงจัดท าโดยคณะท างาน
อาเซียนบวกสามด้านการศึกษา มีสาระส าคัญเพ่ือใช้เป็น
แนวทางอ้างอิงส าหรับการถ่ายเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ย น
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการถ่ายโอนหน่วยการเรียน
ระหว่างกัน โดยที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันให้ประเทศสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการใช้เอกสารดังกล่าวในการเทียบโอนหน่วย
ก า ร เ รี ย น  แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี รู ป แ บ บ ข อ ง ใ บ รั บ ร อ ง 
ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล ๖ ด้านได้แก่ (๑) ข้อมูลเจ้าของผลการเรียน (Information 
identifying the holder of transcripts) (๒) ชื่อสถาบันที่ออกใบรับรอง (Information identifying the study 
program at host university (๓)  ข้ อ มูลและผลกา ร เรี ยน  (Information on the contents and results 
obtained) (๔) การค านวณหน่วยการเรียน  (Credit mechanism) (๕) ระดับผลการเรียน (Grading scheme) 
(๖)  ข้ อ มูล เ พ่ิมเ ติม  (Additional information) และ (๗)  แบบแสดงผลกา รศึกษา  (Certification of the 
transcripts) โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดท าใบรับรองผลการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนบวกสามเพ่ือให้แนวทางดังกล่าวส่งเสริมการเคลื่อนย้ ายระหว่างกันด้วยการถ่ายโอนหน่วยการเรียน 
และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับอุดมศึกษาระหว่างกัน  

๕.๒  การด าเนินความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามด้านการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ (ASEAN Plus Three Plan of Action on Education 2010 – 2017 ) ที่ประชุมพิจารณา
ความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และพบว่าจากกิจกรรมรวม ๗๗ โครงการ ปัจจุบันยังมีโครงการที่ไม่มีประเทศ
เจ้าภาพจ านวนทั้งสิ้น  ๑๘ โครงการ ซ่ึงในส่วนนี้ อินโดนีเซียได้รับเป็นเจ้าภาพเพ่ิมเติมจ านวน  ๑ โครงการ  
ทีเ่ก่ียวกับการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ( joint study programme on Higher 
Education and TVET) 

 ในส่วนของประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพในโครงการจ านวน ๑๖ โครงการ อาทิ  
(๑) การสนับสนุนการลงทุนทางการศึกษา และฝึกอบรมเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดค่ายผู้น าเยาวชน 
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๒) การส่งเสริมความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนา 

ระหว่างสถาบันการศึกษา  อาทิ การจัดกิจกรรมโรงเรียนภาคฤดูร้อน การจัดท างานวิจัยร่วมและการประชุม
นานาชาติเก่ียวกับการจัดท างานวิจัยร่วม (๓) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาผ่านเครือข่าย
มหาวิ ทยา ลัยอา เซียน อา ทิ การจัด ต้ังเครือข่ ายงานวิจั ย  การจัดประชุม ASEAN Plus Three Congress  
(๔) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักวิชาการในกรอบอาเซียนบวกสาม อาทิ การจัดต้ังเครือข่ายงานวิจัย 
การจัดต้ังกองทุนวิจัยร่วม และ (๕) การปลูกฝังอัตลักษณ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกด้วยการส่งเสริมให้มี 
การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา อาทิ การเสริมสร้างคุณค่าและความเข้าใจ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาค การบรรจุการสอนเรื่องแนวคิดและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ และการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา เป็นต้น 

 นอกจากนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
และเห็นชอบให้มีการจัดประชุมขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาความส าคัญของโครงการที่ยังไม่ได้มีผู้รับเป็นเจ้าภาพ 
และจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตามแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
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และก าหนดแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันในกรอบอาเซียนบวกสาม ทั้งนี้  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมว่าการด าเนินความร่วมมืออาเซียนบวกสา มที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ด า เนินควา มร่วมมือ ในระดับ 
การอุดมศึกษา จึงเห็นควรให้สานต่อการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในระดับดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

 

๖. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้ง ท่ี ๓ (3 rd East Asia Summit on 
Education Ministers Meeting) ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. มีผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศคู่เจรจา  
๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐ
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักบริหาร
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และได้พิจารณาในประเด็น ดังนี้  

๖.๑  ความก้าวหน้าการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา .
ศ .  ๒๕๕๔ –  ๒๕๕๘ (East Asia Summit Education Plan of Action 2011-2015) ที่ ป ร ะชุ มรั บทร า บ
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
และเน้นย้ าเป้าหมายการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในการแสวงหาความเปน็ไปได้
ในการสานต่อและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน  โดยประเทศคู่เจร จาที่เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม                        
ในกรอบความร่วมมือนี้ประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

๖.๒  การด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
ในอนาคต ที่ประชุมอภิปรายถึงการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และขอบคุณออสเตรเลียที่ได้จัดท า
เอกสารทบทวนการด าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา  ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นว่า 
ควรสานต่อกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ตามความสมัครใจ  และเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือด้านการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้สอดคล้องตามแผน ๕ ปี 
ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ต่อไป 

ทั้งนี้  ป ระเทศเมียนมาจะเป็ นเจ้ าภ าพจั ดการประชุมรั ฐมนตรี ศึกษาอาเ ซียน  ครั้งที่  ๑๐  
และการประชุมที่เก่ียวข้อง ในปี ๒๕๖๑ 

 
 

 

๗. การหารือทวิภาคี 
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยหารือทวิภาคี 
กับ H.E. Ng Chee Meng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ในประเด็นการจัดท า Digital Classroom  
ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ได้มาจากการประชุม SDEM ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  โดยประเทศไทยเสนอให้มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่  ๒๑ ร่วมกัน โดยเริ่มต้น 
จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และขยายไปสู่การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยขอให้ 
สิงคโปร์ใช้ศูนย์  RELC เป็นแม่ข่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและกระจายสัญญาณ (Broadcast)  
ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากสิงคโปร์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรการสอนที่ดี 
รวมทั้ง มีการฝึกอบรมครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเพ่ือมอบ 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป โดยให้ข้อสังเกตว่าควรเริ่มด าเนินการในลักษณะทวิภาคีก่อนขยายผล 



11 
 

ไปสู่ระดับภูมิภาค เนื่องจากหากด าเนินการในคราวเดียวพร้อมกันทั่วภูมิภาคอาจมีอุปสรรคในเรื่องของความชัดเจน 
ของคลื่นความถี่ อุปกรณ์พ้ืนฐานการรับสัญญาณ รวมทั้งความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาของประเทศต่าง ๆ  
ที่อาจไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ในท้ายสุดของการหา รือฯ รัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศได้แสดงความยินดีต่อกัน 
ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันในครั้งนี้ โดยสิงคโปร์ยินดี
ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ในขณะที่ประเทศ
ไทยเล็ง เห็ น กา รศึกษาที่ ก้ าวหน้ าของสิ งคโปร์ส า มา รถน า มา                 
เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้ในอนาคต 

 

๘. ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน  ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่ เก่ียวข้อง เป็นการประชุม

ระดับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาเซียน  และประเทศคู่เจรจาเก่ียวกับการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยในการประชุมครั้งนี้ พบว่า ประเทศสมาชิกให้ความส าคัญกับประเด็น ดังนี้ 

๘.๑  การค านึงถึงจุดเปลี่ยนในความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน  (ASEAN Post-2015) 
และการสานต่อการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน  โดยประเทศสมาชิกให้ความส าคัญกับการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เม่ือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยในมิติด้านการศึกษามองว่า
การสานต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาที่ด าเนินการมาเป็นเรื่องที่ มีความส าคัญ และเห็นควรให้มี 
การด าเนินการในเชิงลึกและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจและมีผล 
การด าเนินความร่วมมือที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยนระหว่างกัน การถ่ายโอน
หน่วยการเรียน การจัดท ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เป็นต้น 

 นอกจ ากนี้  ประเทศสมาชิกยังให้ควา มส าคัญกับการด าเนิน การที่สอดคล้อง 
ตา มเป้ าหมา ยกา รพัฒนา อย่ า งยั่ ง ยืน  (Sustainable Development Goal) ขององ ค์กา รสหประชา ชา ติ   
และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development) ด้วย 

๘.๒  การบูรณาการกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ 
โดยในเรื่องนี้ ประเทศสมาชิกเห็นพ้องกันว่าปัจจุบันมีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนมากทั้งในรูปแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ได้มีความพยายามพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างกัน อาทิ ๑) การถ่ายโอนหน่วยการเรียน  มีระบบ AIMS ของซีมีโอไรเฮด และ ACTs ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ๒) การประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบ AUN-QA และ AQAN เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดด้านการศึกษา  ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการจัดท ามาตรฐานหรือบูรณาการการด าเนิน  
ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเพ่ือไม่ให้ เกิดความสับสนและประเทศสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๓  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา จากประเด็นตามข้างต้นที่ปัจจุบันมีกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาจ านวนมากในหลากหลายรูปแบบ 
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคทั้งทางด้านสถานที่  ความเชี่ยวชาญ บุคลากร 
และกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันในการด าเนินกิจกรรมของภูมิภาค พัฒนาความเข้มแข็งให้กับกลไก
ความร่วมมือดังกล่าวเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ า ซ้อนในการด าเนินงาน  และพัฒนาระบบการท างานที่เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในภูมิภาค  
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๘.๔ การจั ดต้ังกองทุ นร่วมด้านการศึกษาของอาเซียน  (Establishment of ASEAN 
Education Fund) แม้ว่าในเบื้องต้นประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีประเทศใดให้ความเห็นชอบกับแนวคิดดังกล่าว
เนื่องจากยังไม่มีเง่ือนไขที่ชัดเจนและบางประเทศแสดงจุดยืนว่ายังไม่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกิจกรรม
ด้านการศึกษาของอาเซียน อย่างไรก็ดี กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า การหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดต้ังกองทุนร่วมฯ นี ้
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ประเทศสมาชิกจะได้พัฒนา  เรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินทุน การระดมเงินทุน                
จากประเทศคู่เจ รจาและองค์กรที่ สนใจ  เพ่ือให้กา รด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษามีความต่อเนื่อ ง 
และมีประสิทธิภาพ  

 

๙. ประโยชน์ต่อประเทศไทย 
 ๙.๑  การประชุมรั ฐมนตรีศึกษา อาเ ซียน  ครั้ งที่  ๙  
และการประชุมที่เก่ียวข้องในครั้งนี้  ได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมถึ งประเทศไทย ได้ มี โอกา สแลก เปลี่ย นเรี ยน รู้แนว คิดและรู ปแบบ  
การพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศ ซ่ึงประเทศไทยสามารถน าแนวปฏิบัติ 
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้ 
 ๙.๒ การที่ประเทศไทยเป็นผู้น าในการเสนอแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม 
(Inclusive Education) และน าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านการจัดท า (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for the 
Out-of-School Children and Youth : OOSCY) นับเป็นก้าวส าคัญในการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา
และการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค โดยประเทศไทย ร่วมกับส านักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ และส านักเลขาธิการอาเซียนจะได้พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือขับเคลื่อนปฏิญญาฯ ฉบับนี้ภายหลังจาก
ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ สปป. ลาว 
 ๙.๓  การด าเนินงานตามแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๓ 
(ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2016 - 2020) จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทย
และต่อกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้ง ยังเป็นการเสริมสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมืออันจะน ามาซ่ึงการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคร่วมกันต่อไป 
 

 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 


