
กระทรวงศึกษาธิการไทยรว่มผลกัดนัการพฒันาคณุภาพการศึกษาในภูมิภาค ภายใต้

กรอบการศึกษาของอาเซียน สูอ่าเซียนบวกสาม และ EAS 

รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

(นางสาวจไุรรตัน์ แสงบญุนํา) 

ไดร้บัมอบจากรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ป็น

หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยเขา้รว่ม

การประชุมรัฐมนตรี ศึกษา

อาเซียน  (ไม่ เ ป็นทางการ) 

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวก

สาม (ไม่เป็นทางการ) และรฐัมนตรศึีกษา EAS (ไม่เป็นทางการ) ระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ณ โรงแรมอินเตอรค์อนติเนลตลั เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน (ไม่เป็นทางการ) 

วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ไดมี้การจดัการประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการ ใน

ลกัษณะ Working Dinner โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียน ๑๐ ประเทศ 

ประกอบดว้ย บรไูนดารุสซาลาม กมัพชูา อินโดนีเซีย สปป ลาว เมียนมาร ์มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์

ไทยและเวียดนาม ดร.สุรินทร ์พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษาของ

อาเซียน เขา้ร่วมการประชุม โดยมีรฐัมนตรีศึกษาธิการบรไูน

ดารุสซาลาม เป็นประธาน ท่ีประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือ

เก่ียวกับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

อาเซียน และประเด็นท่ีจะร่วมหารือกบัประเทศคู่เจรจาของ

อาเซียน ในกรอบอาเซียนบวกสาม (อาเซียน และจีน ญ่ีปุ่น 

และเกาหลี) และในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก 

หรือ EAS (อาเซียน และจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย) ดงัน้ี 

 ๑.ประเด็นหารือในการประชุมสุดยอดอาเซียนครงัท่ี ้ ๑๙  ท่ีประชุมฯ ใหค้วามสําคัญต่อ

ประเด็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะการจดัทาํระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของ

อาเซียน (ASEAN Credit Transfer System : ACTS)   ภายใตก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลยั

อาเซียน ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกเครือข่าย  ๒๖ แห่ง โดยไดมี้การทดลองใชร้ะบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของ

อาเซียน ในปีการศึกษา พ.ศ  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซ่ึงภายหลงัจากไดมี้การทดลองใชแ้ลว้ ๒ ปี จะมีการปรบั

ระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และนําไปใชก้บัมหาวิทยาลยัในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกรอบความ

ร่วมมืออาเซียนบวกสาม  และ EAS  
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๒.ประเด็นหารอืระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

ของอาเซียน ประกอบดว้ย    

 ๒.๑ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม 

หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยจะรายงานความกา้วหน้าเก่ียวกบั

ความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียนบวกสามต่อท่ี

ประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม พรอ้มทั้งกล่าวถึง

ท่าทีประเทศไทยท่ีพรอ้มจะใหก้ารสนับสนุนการจดัประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามอย่างเป็น

ทางการ ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจจดัทุกปี หากมีวาระการหารือท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน 

 นอกจากน้ี รฐัมนตรีศึกษาอาเซียนไดเ้ห็นชอบใหก้ารดาํเนินงานความร่วมมือดา้นการศึกษา

ใน กรอบอาเซียนบวกสามครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โดยใหมี้การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ

สหประชาชาติ และเป้าหมายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน ภายในปี ๒๕๕๘  

๒.๒  การประชุมรฐัมนตรีศึกษาภายใต ้EAS ท่ีประชุมฯ ไดร่้วมหารือเก่ียวกบัขอ้เสนอโครงการ

ภายใตก้รอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก โดยประเทศอาเซียนสนใจใหค้วามร่วมมือรับเป็น

เจา้ภาพในการดาํเนินโครงการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการศึกษาของ EAS  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ยงัเห็นพอ้งกนัว่าควรมีการจดัการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษา EAS 

อย่างเป็นทางการในอนาคต เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการศึกษาใน EAS บรรลุผลสาํเร็จอย่างเป็น

รปูธรรม 

๓. การผนึกความรว่มมือเพ่ือการพฒันาการศึกษาในอาเซียน ประกอบดว้ย 

 ๓.๑ การดาํเนินโครงการความรว่มมือในระดบัอุดมศึกษา ภายใตโ้ครงการ “Community & 

Harmony in ASEAN through Tertiary Education Relations (CHARTER) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ

พฒันาเยาวชนอาเซียนใหต้ระหนักถึงอตัลกัษณอ์าเซียน และเสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีขา้มวฒันธรรม  

ประกอบดว้ยกิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนรูด้า้นภาษา และการให้

นักศึกษาไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการของเอกชน ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานดงักล่าว ท่ี

ประชุมฯ ไดม้อบให ้ เจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษาของอาเซียนจดัทาํรายละเอียดการดําเนินงานใน

เร่ืองดังกล่าว และใหนํ้าเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนใหค้วามเห็นชอบใน

ลกัษณะการแจง้เวยีนเอกสารเพ่ือใหก้ารรบัรอง (ad-referendum)   
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 ๓.๒ ท่ีประชุมฯ  เห็นชอบใหมี้การจดัทาํรายงานสาํรวจความกา้วหน้าในการพฒันาการศึกษาของ

อาเซียน อาเซียนบวกสาม และ EAS ทุก ๒ 

ปี   ตามขอ้เสนอของเลขาธิการอาเซียนโดย

อาจร่วมมือกับธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือ

การพฒันาแห่งเอเชีย และองคก์ารยูเนสโก  

ทั้งน้ี ในการจดัทํารายงานดังกล่าว ไม่ควร

เน้นเ น้ือหาเฉพาะความก้าวหน้าด้าน

การศึกษาของแต่ละประเทศสมาชิกเท่าน้ัน 

แต่ควรให้ความสําคัญต่อความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศในระดบัภูมิภาคในการจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึงใหแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตามเป้าหมาย

การพฒันาแห่งสหสัวรรษ และการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชนซ่ึงทุกประเทศทัว่โลกจะตอ้งบรรลุเป้าหมาย

ภายในปี ๒๕๕๘ 

การประชุมรฐัมนตรศึีกษาอาเซียนบวกสาม (ไม่เป็นทางการ) 

 การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม จดัข้ึนอย่างไม่เป็นทางการในวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ โดยมี  Dr Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการของ                     

บรูไนดารุสซาลาม เป็นประธาน และ Mr. Liu Limin รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ

สาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นประธานร่วม โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ

อาเซียน และจีน เกาหลี ญ่ีปุ่นเขา้ร่วมการประชุมดว้ย 

 ในระหว่างการประชุม หวัหน้าคณะผูไ้ทยไทย ไดร้ายงานความคืบหน้าดา้นการศึกษาในกรอบ

อาเซียนบวกสาม โดยเฉพาะการเป็นเจา้ภาพของประเทศไทยในการจดัการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้น

การศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซ่ึงไดร้ับรองกรอบการ

ดาํเนินงาน (TOR) ของการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษาอาเซียนบวกสาม แผนปฏิบติัการ

อาเซียนบวกสามดา้นการศึกษา และแนวทางการดําเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบติัการอาเซียนบวกสาม

ดา้นการศึกษา และท่าทีของประเทศไทยในการสนับสนุนการจดัการประชุมรฐัมนตรีอาเซียนบวกสาม

ดา้นการศึกษาเพ่ือเป็นเวทีการประชุมเชิงนโยบายสูงสุดในดา้นความร่วมมืออาเซียนบวกสามดา้น

การศึกษาในอนาคต 

 ท่ีประชุมฯ ไดร้บัทราบการดําเนินโครงการภายใตแ้ผนการปฏิบติัการอาเซียนบวกสาม โดยใน

ส่วนของประเทศไทยไดร้ายงานความกา้วหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆ ท่ีประเทศไทยรับเป็น

ประเทศนําในการดาํเนินการ เช่น โครงการส่งเสริมใหมี้การสอนวชิาอาเซียนศึกษาและเอเชียตะวนัออก

ศึกษา และโครงการประชุมวิชาการอาเซียนบวกสาม เป็นตน้ นอกจากน้ี ประเทศต่างๆ ไดร้ายงาน

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการอาเซียนบวกสาม เช่น ประเทศมาเลเซีย ไดร้ายงาน
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ความกา้วหน้าในโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาระดับประถมศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการศึกษา

เพ่ือปวงชนในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม การดาํเนินงานของสาธารณรฐัประชาชนจีนในโครงการ

สมัมนาอาเซียน-จีน สาํหรับผูบ้ริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา การจดัสัปดาห์

การศึกษาอาเซียน-จีน  เป็นตน้  

  ท่ีประชุมฯ ไดร้บัทราบการดาํเนินโครงการดา้นการอุดมศึกษาตามแผนปฏิบติัการอาเซียนบวก

สามดา้นการศึกษา และเห็นพอ้งกนัวา่การจดัทาํแผนปฏิบติัการอาเซียนบวกสาม ควรใหค้วามสาํคญัต่อ

การจัดการศึกษาทุกระดับตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา ทั้งในการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะการจดัการศึกษาตลอด

ชีวิตและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหก้ารจัด

การศึกษาสามารถเขา้ถึงผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั้ง กลุ่มดอ้ยโอกาส ทั้งน้ี ท่ีประชุมฯ ไดม้อบใหเ้จา้หน้าท่ี

อาวุโสของอาเซียนบวกสามจดัทาํโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

  ท่ีประชุมฯ เห็นชอบใหมี้การจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามสองปีต่อครั้ง 

หรือ ทุกปีตามความจาํเป็น   

 

 

 

 

การประชุมรฐัมนตรีศึกษา EAS (ไม่เป็นทางการ) 

 H. E. Prof. Mohammad Nuh รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย เป็น

ประธานการประชุมรฐัมนตรีศึกษา EAS (ไม่เป็นทางการ) ภายใตห้วัขอ้ “การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยความร่วมมือในภูมิภาค” โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ

อาเซียน และจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย เขา้ร่วมการประชุม 
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เลขาธิการอาเซียนยาํความรว่มมือระดบัภูมิภาคดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน อาเซีย้

บวกสามและ EAS เป็นเวทีสาํคญัในการแลกเปล่ียนแนวปฏิบตัท่ีิดี และยุทธศาสตร์

ดา้นการศึกษาในภูมิภาค 

  ดร.สุรินทร์ เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกซ่ึงมีความสําคัญต่อการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของโลก การประชุมรฐัมนตรีศึกษา EAS จึงเป็นเวทีแห่ง

การส่งเสริมสนัติภาพ ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออก โดยปัจจุบนั

มีความร่วมมือระหว่างกนัในดา้นการขจดัความยากจน พลงังาน การศึกษา การเงิน การป้องกนัการ

ระบาดของไขห้วดันก และการบรรเทาปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

 ภายใตบ้ริบทดังกล่าว การศึกษาจึงมีความสาํคัญยิ่งต่อการพฒันาความเจริญรุ่งเรืองของ EAS 

และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีโลกกาํลงัเผชิญ อาทิ การขจดัความยากจน และการลดช่องวา่งของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชียตะวนัออก นอกจากน้ี การศึกษายงัเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพ่ือ

ส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัในโลก ดงัน้ัน ความร่วมมือระดบัภูมิภาคดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน 

อาเซียนบวกสาม และ EAS จึงเป็นเวทีสาํคญัในการแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีและยุทธศาสตรด์า้น

การศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาํเนินงานภายใตแ้ผน ๕ ปี ดา้นการศึกษาของอาเซียนท่ี

ใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสรา้งโอกาสและพฒันาการศึกษาในภมิูภาค ท่ีมีส่วนใหเ้กิดการลดช่องวา่งใน

การพฒันา การเตรียมเยาวชนใหเ้ป็นผูนํ้าในการกา้วสู่การเป็นประชาคมเอเชียตะวนัออก และการ

เสริมสรา้งศกัยภาพของประชาชนเพื่อการแข่งขนัในภูมิภาค  นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนเสนอใหมี้

การจดัตั้งกลไกสาํหรบัการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษาของ EAS เพ่ือใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือน

การดาํเนินงานท่ีสาํคญัภายใตก้รอบการศึกษา EAS 

ผูแ้ทนไทยยาํ ้ “การพฒันาครูเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างมีคุณภาพ”  

 นางสาวจุไรรตัน์ แสงบุญนํา หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัต่อการพฒันาความ

ร่วมมือในภูมิภาคในการช่วยใหป้ระเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษและการจดั

การศึกษาเพ่ือปวงชน การลดช่องวา่งในดา้นความเสมอภาคและคุณภาพดา้นการศึกษาทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมโอกาสการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชากรทุกคน 

ตั้งแต่วยัแรกเกิดจนถึงเติบโตเป็นผูใ้หญ่  ประเทศต่างๆ จึงควรร่วมมือกนัในพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

ภมิูภาค ภายใตก้ารมีส่วนร่วมและร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสงัคม  

 นอกจากน้ี การพฒันาครูยงัเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประเทศไทยจึง

กาํหนดจดัการประชุมสมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครงัท่ี ้ ๖ ในหวัขอ้ “The Role 

of Teachers on Lifelong Learning” ระหว่างวนัท่ี ๑๗-๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๔ ท่ีกรุงเทพมหานคร
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ประเทศไทยพรอ้มทงัเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิก ้ EAS รว่มส่งเอกสารทางวิชาการ และเขา้ร่วม

การประชุมดงักลา่ว 

 ท่ีประชุมฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาขอ้เสนอโครงการในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน EAS ซ่ึงเป็นผล

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการระดับภูมิภาคครั้งท่ี ๒ เม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๕๓ ณ จงัหวดัภูเก็ต 

ประเทศไทยโดยรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่างๆ แสดงความสนใจ และสนับสนุน

การดาํเนินโครงการต่างๆ สรปุได้ดังน้ี 

ลาํดบัที่  ๑ กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นเทคนคิและอาชีวศึกษาระดบัภูมิภาค 

(Regional TVET Quality Assurance Framework – Feasibility Study) ประเทศ

รับดาํเนินการได้แก่ ออสเตรเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม 

ลาํดบัท่ี ๒ การพฒันาความรว่มมือระดบัภูมิภาคเพ่ือจดัทาํกรอบคณุวุฒิระดบัชาตขิอง  EAS 

(Regional Interoperability of National Qualifications Frameworks) ประเทศรบั

ดาํเนินการไดแ้ก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด ์และเวยีดนาม 

ลาํดบัท่ี ๓ การจดัตงัเครอืข่ายหน่วยงานจดัการศึกษาอาชีวศึกษาและเทคนิคใน ้ EAS 

(Development of a Network of TVET) ไมมี่ประเทศรบัดาํเนินการ 

ลาํดบัท่ี ๔ โครงการความรว่มมือในการถ่ายโอนหน่วยกิต (Regional Credit Transfer System 

Harmonisation) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ มาเลเซียและฟิลิปปินส ์

ลาํดบัท่ี ๕ โครงการการจดัทาํกรอบมาตรฐานการสอนใน EAS (EAS Teaching Standards 

Framework) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ บรไูน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย

และฟิลิปปินส ์

ลาํดบัท่ี ๖ โครงการการสง่เสรมิศกัยภาพเพ่ือให้

การรบัรองอนุสญัญาการรบัรองคณุวุฒิ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโก 

(Promotion of the UNESCO 

Convention on Qualifications 
Recognition in Asia and the Pacific) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย 

ญ่ีปุ่น มาเลเซีย และนิวซีแลนด ์

ลาํดบัท่ี ๗ โครงการการศึกษา “การขา้มพรมแดนครู” (“Teacher Passport” Study) ยงัไมมี่

ประเทศรบัดาํเนินการ   
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ลาํดบัท่ี ๘ โครงการพฒันาผูน้าํเยาวชนเอเชียตะวนัออก (EAS Regional Leadership Fellow 

Program) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ บรไูน ดารุสซาลาม อินเดีย มาเลเซียและ

เวยีดนาม 

ลาํดบัท่ี ๙ โครงการการสอนภาษาท่ีสองใน EAS (Second Language Teaching in EAS) 

ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ สิงคโปร ์

ลาํดบัท่ี ๑๐ โครงการขึนทะเบียน้ สถาบนัดา้นอาชีวศึกษาใน EAS (Register of TVET 

Providers in the EAS – Feasibility Study) ยงัไมมี่ประเทศรบัดาํเนินการ 

ลาํดบัท่ี ๑๑ โครงการการจดัทาํเว็บไซตส์าํหรบัครูในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (EAS Teaching 

Resources Website) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส ์

ลาํดบัท่ี ๑๒ โครงการการสง่เสรมิการเคล่ือนยา้ยของผูอ้บรมและผูร้บัการอบรม (Facilitating 

Trainer and Trainee Mobility) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ อินเดีย และอินโดนีเซีย  

ลาํดบัท่ี ๑๓ โครงการการประเมินผลการเรยีนในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก (EAS Regional 

Assessment of Learning Outcomes) ประเทศรบัดาํเนินการ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย 

  ท่ีประชุมฯ ไดเ้ห็นชอบใหมี้การจดัการประชุมรฐัมนตรีศึกษา EAS ทุก ๒ ปี เร่ิมตน้ในปี ๒๕๕๕        

โดยใหมี้การจดัการประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการศึกษา EAS ก่อนการประชุมรฐัมนตรีศึกษา EAS และให้

มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการความร่วมมือดา้นการศึกษา EAS   

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยความ

ร่วมมือในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แห่งชาติอินโดนีเซีย ได้กล่าวถึงความสําคัญของกลุ่มประเทศใน

เอเชียตะวนัออกท่ีมีประชากรรวมกนัเป็นจาํนวนรอ้ยละ ๕๐.๙ ของ

จาํนวนประชากรทั้งหมดของโลก และเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูง การดาํเนินงานดา้นการศึกษาในกรอบ EAS จึงมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาในด้านการ

สาธารณสุข และค่านิยมแห่งมนุษยชาติ  การจัดการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นไปเพ่ือ      

การเสริมสรา้งเยาวชนใหมี้รากฐานทกัษะและความรูท่ี้จาํเป็นสาํหรบัสภาวการณโ์ลกท่ีเปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบนั   
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 การจดัการศึกษาใน EAS จึง

ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพ

ดา้นการศึกษา และเสริมสรา้งความ

ร่วมมือท่ีแข็งแกร่งกบัประเทศใน EAS 

และระหว่าง EAS กับประเทศใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ ทั้งน้ี การดําเนินงานท่ี

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้าน

การศึกษา  ได้แ ก่การจัดทํากรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ และในระดับภูมิภาค

เพ่ือส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาค ดว้ยการส่งเสริมความเขม้แข็งของการ

ดําเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในการพฒันาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตในภูมิภาค 

รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับสํานักเลขาธิการซีมีโอเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู การแลกเปล่ียน

ทรพัยากรทางการศึกษา และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนภมิูภาค 

 
กลุม่ความรว่มมือตา่งประเทศระดบัภมิูภาค 

                       สาํนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สป. 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 


