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*************** 

 นายสุภทัร จ าปาทอง รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้แทนประเทศไทย 
เพ่ือพิจารณาจัดท าแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอา เซียน ระหว่างว ันท่ี  ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า พร้อมด้วยผู ้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และส านกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ สป.  

 

 ท่ีประชุมรับทราบวิสัยทัศน์อา เซียน ๒๐๒๕ และแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
ท่ีประกอบด้วยเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกนัใน ๕ ประการหลัก ได้แก ่๑) ประชาชนมีส่วนร่วมและ 
ได้รับประโยชน์ร่วมกนั (Engages and Benefits the People) ๒) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ในทุกระดับ (Inclusive) ๓) ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable) ๔) พร้อมรับมือ 
กบัการเปล่ียนแปลง (Resilient) และ ๕) มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ (Dynamic) และประเด็นส าคัญ 
ด้านการศึกษา (Key Elements on Education) ท่ีรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียนไดร้ับรองในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี ๘ และการประชุม
เจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการศึกษา คร้ังท่ี ๙ ระหว่างวนัท่ี ๑๑ - ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ 
ณ นครหลวงเวียงจันทน์  สปป . ลาว  นอกจากน้ี  ยงัได้รับทราบเพ่ิมเติม 
ถึงก ิจ กรรมการสร้ างความเช่ือมโยงระหว่า งกนัในอา เซียน  (ASEAN 



 

 

Cooectivity) การลดช่องว่างระหว่างกนัในอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration - 

IAI)  และการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference 

Framework) และได้พิจารณาแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ท่ีประกอบด้วย
กจิกรรม (Projects/Activities) เป้าหมายการด าเนินงาน (Performance) ผลลพัธ์ (Expected 

Outputs) ประเทศเจา้ภาพ (Lead Country) ประเทศร่วมด าเนินการ (Partners) และระยะเวลาท่ีจะ
ด าเนินการ (Timelines 2016-2020)  ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และ
การหางบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการ  

 

ทั้ งน้ี  ท่ีประชุมขอให้ประเทศสมาชิกยืนย ันการเป็นเจ้าภาพในกจิกรรมท่ี  
รับเป็นเจา้ภาพเม่ือการประชุมคร้ังท่ี ๒ เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยประเทศ
ไทยยืนยนัท่ีจะรับเป็นเจ้าภาพกจิกรรมใน ๓ เร่ือง ได้แก ่๑. การพัฒนาศูนย์
อา เ ซี ยนศึกษา ในภูมิภ าค เพื่ อ ใ ช้ประโยช น์ในการส่ง เส ริมกา รพัฒนา  

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการด าเนินการตามเป้าหมายวิสัยทัศน์

อาเซียน ๒๐๒๕ โดยการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาเพ่ือส่ง เสริมการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์และการเคล่ือนย ้ายระหว่างกนัในอา เซียน  โดยมีกจิกรรม
ประกอบดว้ย ๑) ก  าหนดวิสัยทัศน์ มาตรการ กจิกรรม และเป้าประสงค์การด าเนินการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ 
จากศูนยอ์าเซียนในภูมิภาคให้สอดคลอ้งกบัแนวทางและเป้าหมายของอาเซียน  ๒) ก  าหนดโครงสร้างหลกัสูตร
อาเซียนศึกษาเพ่ือใช้เทียบเคียงระหว่างกนัในอาเซียน ๒. พัฒนาแนวทางเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษา  

ระดับอาชีวศึกษาของอาเซียนและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายระหว่างกันในระดับอาชีวศึกษา  โดยมีกจิกรรม
ประกอบด้วย ๑) การแลกเปล่ียนระหว่างกนั และ ๒) การสนับสนุนการฝึกงานระหว่างสถาบันการศึกษา 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ๓. การพัฒนาความกลมกลืนระหว่างกันโดยการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในอาเซียนด้วยการใช้ ASEAN Regional Quality Assurance (AQAN) 

โดยการส่งเสริมความเช่ือมโยงการประกนัคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกนัใ นอาเซียน 
และสร้างความเข้มแข็งให้ก ับัการประกนัคุณภาพทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาและนักวิชาการ การส่งเสริม 
การใช้และสร้างความเข้มแข็งให้กบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  นอกจากน้ี ท่ีประชุม 
ได้ขอให้ประ เทศไทย รับ เป็นเจ้า ภาพเพ่ิมเ ติมหน่ึง เ ร่ือง ร่ วมกบัส า นักง านยูเนสโก  ก รุง เทพฯ  ได้แก ่



 

 

๔. การส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึง (inclusive education) โดยการพฒันาปฎิญญาอาเซียน
ว่าดว้ยการศึกษาส าหรับเด็กตกหล่น (Out-of-School Children) 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาเก ีย่วกบัประเด็นข้ามสาขาและแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยรองปลดักระทรวงศึกษาธิการไดเ้นน้ย  ้าต่อท่ีประชุมว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกบัการจัดการศึกษา
อยา่งทั่วถึง โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความเช่ือ และมุ่งสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวให้
เกดิข้ึนอย่างทั่วไปในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้ส านักเลขาธิการอาเซียนควรมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานบนพ้ืนฐานของสถาบัน/องค์การ/กจิกรรมท่ีมีอยู่เดิมและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้บรรลุตามเป่้าหมาย
ตามวิสยัทศัน์อาเซียน ๒๐๒๕ และเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ๒๐๓๐ ขององค์การสหประชาชาติ 

 อน่ึง แผน ๕ ปีดา้นการศึกษาของอาเซียน ฉบับน้ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา
ของอา เซียน ค ร้ัง ท่ี  ๑๑ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอา เซียน  ค ร้ัง ท่ี  ๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ ประเทศมาเลเซียต่อไป 

************************************** 

ส านกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ สป. 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 


