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สรุปผลการประชุม 

คณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังท่ี 41 
และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปค 

ระหว่างวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

___________________ 
 

ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะท างาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังท่ี 41 :  ประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับเอเปคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก 

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วม
การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังที่ 41 และการประชุมเครือข่าย
การศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                                
โดยมีนางสาวนงศิลิ นี โมสิกะ ผู้อ านวยการ และนางขนิษฐา ห้านิรัติ ศัย นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ                              
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้า ร่วมการประชุมฯ รวมทั้งผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จาก 19 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย 

 

 

 

 

 

1.  การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังท่ี 41   

      การประชุมฯ เริ่มต้นขึ้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมี Prof. Dong Sun Park 
ประธานคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค กล่าวถึงความส าเร็จในการจัดการประชุม
รัฐมนตรีด้านศึกษาของเอเปค คร้ังที่ 6 เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเปรู ที่น าไปสู่การพัฒนา                        
ความร่วมมือของเอเปคในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมทุกคน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเอเปค พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความส าคัญของการประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
ของเอเปคที่บูรณาการความร่วมมือ 3 เครือข่ายหลักของเอเปค ได้แก่ การศึกษา แรงงานและการป้องกัน    
ทางสังคม และการสร้างขีดความสามารถ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการค้า และ 
การลงทุนของเอเปค เพื่อน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการรวมตัวทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ ดีของ
เอเปค  
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ประเด็นส าคัญของการร่วมหารือ ได้แก่  แผนการท างานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2560 ที่ยึดตามแนวทางหัวข้อของการประชุม APEC 
ปี 2๕60 คือ  “การสร้างพลวัตรใหม่ เพ่ือสร้างอนาคตท่ีแบ่งปันร่วมกัน 
(Fostering Sustainable, Innovative, and Inclusive Growth)  
และการบู รณาการทาง เศรษฐกิจ ในภูมิ ภ าคของเอ เปค ผลลัพธ์                               
และการขยายผลของการประชุมรัฐมนตรีด้านศึกษาของเอเปค คร้ังที่ 6                        

ที่สาธารณรัฐเปรู กรอบงานของคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการประเมินผล  
การด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  นอกจากน้ี ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในยุคดิจิตอล (High Level Policy Dialogue on Human Resources Development in Digital Age)                          
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีส าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา และแรงงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล โดยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 จะเป็นการประชุมคณะท างาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค คร้ังที่ 42 การประชุมคณะท างานเครือข่ายด้านการศึกษา ในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560 และการประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์เอเปคด้านการศึกษา
ในกลางเดือนพฤษภาคม 2560 

2. การประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปค 

 การประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค มี Dr. Wang 
Yang ผู้ประสานงานเครือข่าย ด้านการศึกษาของเอเปค  
เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย Mr. Pham Chi Cuong  
รองอธิบดีด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
เวียดนาม เป็นประธานร่วม  

สาระส าคัญของการประชุม ประกอบด้วย   

 การน ายุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ปี 2560-2573  ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
โดยประเทศไทยเสนอให้มีการสร้างกรอบการด าเนินงาน
ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการด าเนินการ 
เช่น  การจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ยอมรับร่วมกัน  พร้อม
ทั้งเสนอให้มีการจัดต้ังคณะท างานที่ปรึกษาเพื่อช่วยจัดท า
ตัวชี้ วัด เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าการด าเ นินงาน 
ด้านการศึกษา และสามารถรายงานผลความก้าวหน้า 
ต่อการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของเอเปค โดยเชิญผู้แทน
องค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และเกี่ยวข้อง                          
ร่วมเป็นทีมงานที่ปรึกษา ได้แก่ ยูเนสโก สถาบันสถิติของยูเนสโก (UNESCO Institute of Statistics)                              
หรือ โออีซีดี      
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 การน ารายงานประเทศ (Baseline Report) ของเขตเศรษฐกิจเอเปคไปใช้ประโยชน์                      

โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจควรมีการปรับปรุงเน้ือหารายงานให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง 
และให้มีการเผยแพร่รายงานไปสู่ผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา นักวิชาการ และนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษา ซึ่งเครือข่าย
ด้านการศึกษาของเอเปค และสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอ ประกอบด้วย ข้อริเร่ิมโครงการรางวัล                          
เอเปคเพ่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา ที่จะมอบให้บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในการสร้างนวัตกรรม                    
ทางการศึกษาและการเรียนรู้โดยมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ โครงการจัดท าวารสารการศึกษาของเอเปค                 
เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของเอเปค ทางเว็บไซต์ของเอเปค  (HRDWG WIKI) 
นอกจากน้ี ยังได้รับทราบการด าเนินโครงการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของเขตเศรษฐกิจเอเปค เช่น  โครงการ 
“Best Practices   of Training Education Managers, highlighting an example of Training of 
Trainers” (TOT) โดยเวียดนามและสิงคโปร์ มีความประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการผู้น า 
ของโรงเรียน  เป็นต้น  

 ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการด าเนินโครงการที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 - โครงการ The Quality Assurance in Online Education Project เสนอโดย

ออสเตรเลียเพื่อการจัดท าเคร่ืองมือในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของการจัดท าหลักสูตรออนไลน์
ระดับอุดมศึกษา 

   - โครงการ The Cross-Border Higher Education Data Collection project เสนอ
โดย ออสเตรเลีย เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ามพรมแดนในเขตเศรษฐกิจเอเปค        เพื่อ
การก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 

   - โครงการ APEC Guiding Principles for Research Integrity เสนอ โดยออสเตรเลีย 
โครงการระยะท่ี 1 จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและการเคลื่อนย้ายการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารด้านการศึกษา โครงการระยะท่ี 2 เพื่อการจัดท าหลักจรรยาบรรณ 
ด้านการวิจัย ทั้งน้ี ประเทศไทย ได้สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ  

   - โครงการ Workshops for APEC Economies: PISA, TALIS and Reforms in  
Basic Education เสนอโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   - โครงการ Mutual Recognition of Credits among Universities in the APEC 
Region เสนอโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการฯ ที่ได้ด าเนินการแล้ว และได้รับการสนับสนุนจาก
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เอเปค เมื่อปี 2559 และจะสิ้นสุดโครงการปี 2560 ประกอบด้วย 4 ระยะ รวมถึงการท างานวิจัยและการ
เริ่มด าเนินการ รวมทั้งการจัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mutual Recognition of University 
Credits in APEC region” ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 

   - โครงการ APEC e-Learning Training โดยสาธารณรัฐเกาหลีในเร่ืองการพัฒนา 
การศึกษาแบบ E-learning เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู         
ด้าน e-learning ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

   - โครงการ APEC Learning Community for Shared Prosperity (ALCoB)                         
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการท างานเชิงรุก 
ด้วยการสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค   

 

  
  - โครงการ  “Building APEC Teacher Education University-Network                          

for Quality ECOTECH: Using Statistics for Economic Growth” โดยโครงการดังกล่าวเร่ิมต้น                           
ต้ังแต่ปี 2549 โครงการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเอเปค ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ชิ ลี จีนไทเป 
อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกีนี และฟิลิปปินส์ 

   - โครงการ Youth Sustainable Water Resources Education and Hub 
Development in APEC Region เป็นการจัดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรน้ า เสนอโดยจีนไทเป 

   - โครงการ Advancing Career Development of Athletes in the APEC Region 
เสนอโดยจีน ไทเป จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาอาชีพส าหรับนักกีฬา โดยเฉพาะสตรี โดยจะมีการจัดการประชุมเร่ือง 
“Linking Education and Start-Up: Youth, Women, and Athletes” พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจาก
เขตเศรษฐกิจให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม 

   - โครงการ Global Competencies and Economic เสนอโดยสหรัฐอเมริกา                   
ด้วยการจัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล จัดการประชุมส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

 การน าเสนอรายงานการประเมินผลโลกปี 2559 โดย Ms. Ramya Vivekanandan 
จากส านักงานระดับภูมิภาคด้านการศึกษาในเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ได้กล่าวถึงการที่ประชาคมโลก                     
ได้มีพันธะในการด าเนินการตามวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4                           
ด้านการศึกษา โดยรายงานฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลความก้าวหน้าด้านการศึกษาตามวาระ
การศึกษา 2030 ในหัวข้อ Education for People and Planet: Creating sustainable futures for all 
ทั้งน้ี ผู้แทนยูเนสโกกล่าวแสดงความยินดีที่จะร่วมมือกับเอเปคในการพัฒนาการศึกษาในเร่ืองต่าง  ๆ                         
เช่น สะเต็มศึกษา การพัฒนาด้านไอซีที  การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษา  
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ข้ามพรมแดนและอื่น ๆ   รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับเอเปคในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ  
ในเร่ืองน้ี ผู้แทนประเทศไทยได้เสนอให้เอเปคใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญขององค์การยูเนสโกในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายการศึกษาของเอเปค เพื่อเป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเอเปค และเสนอให้เอเปคเชิญส านักงานด้านสถิ ติทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO’s 
Institute on Statistics) เข้าร่วมเป็นคณะท างานที่ปรึกษาในการจัดท าตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลยุทธศาสตร์
การศึกษาของเอเปคด้วย 

 การประชุมฯ คร้ังน้ี ผู้แทนประเทศไทยได้มีโอกาสน าเสนอประเด็นความร่วมมือ        
และความพร้อมของไทยในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค  รวมทั้งมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโครงการร่วมกับสมาชิกเอเปค อาทิ สะเต็มศึกษา 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาทักษะแรงงาน การสนับสนุน  
การประกันคุณภาพการศึกษาของเอเปค รวมถึงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้งทักษะด้านเทคนิค (Technical 
Skills) และทักษะด้านสังคม (soft skills) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่โลกแห่งการท างาน 
 

สรุปโดย ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
www.bic.moe.go.th 
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