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นโยบายที่ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

---------------------------การรวมตั วเป็ นประชาคมอาเซี ยนภายในปี ๒๕๕๘ จะเกิ ดประโยชน์ แก่ ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก
หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ พ ร้ อมเพื่ อการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการถือว่ามีบทบาทสาคัญในการเตรียมการด้านทรัพยากร
มนุษย์ จึงได้ดาเนินการด้านพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนด้ านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการศึกษา
และการประชุมที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2559
 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่คณะผู้แทน
จากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์กาจร
ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Bongsey Vissoth รัฐมนตรีประจากระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ รวม 19 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบงบประมาณ และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559
โดยได้จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้หัวข้อ “Experiences in Budget
Reform”, “How to Prepare Budget Request” และ “Roles Line Ministry in Reporting & Monitoring”
 การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy
Forum on Early Childhood Care and Education) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Putrajaya
ประเทศมาเลเซีย หัวข้อหลักของการประชุม คือ “The Transformation Power of Early Childhood : Innovations
for Inclusivity and Quality” มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ ก าหนดนโยบายในภู มิ ภาคได้ ร่ วมแลกเปลี่ ยนข้ อคิ ดเห็ น
ประสบการณ์ในด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และทั่วถึงสาหรับเด็กทุกคน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และท่าทีของประเทศไทยที่ได้ให้ความสาคัญ
ในการพัฒนาและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกาหนดนโยบายที่จะให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็ นองค์รวมเพื่อให้ มีการพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกายและจิ ตใจ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และให้มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการบริหารงานของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นายสุภัทร จาปาทอง เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับ
เนื้อหาของแถลงการณ์ปุตราจายา (Putrajaya Declaration) ที่ให้มีความร่วมมือในด้านการทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม
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และการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้
1. การผนึกความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบ
ปฏิญญาปุตราจายา เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ สามารถจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุม และมี
คุณภาพ
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการ
ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศต่าง ๆ
3. การรณรงค์ให้มีการเพิ่มรายจ่ายของรัฐในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
4. การพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพครูโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนที่เน้นให้
เด็กเล่นเพื่อเรียนรู้
 การประชุ มเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสด้ านการศึ กษาของอาเซี ยนอย่ างไม่ เป็ นทางการ
นายสุภัทร จาปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Hyayy Regency เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมโต๊ะ
กลมรัฐมนตรีศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED Leaders)
จากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรองเลขาธิการสานัก
เลขาธิการอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจีน – อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (พ.ศ.
2559 – 2563) ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบใหม่ในทุกระดับ
2) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม 3) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) การพัฒนาความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา 5) การผลิตบุคลากรให้ มีทักษะที่จาเป็นผ่ านการดาเนินโครงการ
ร่วมกันและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนหน่วยการเรียนระหว่างกัน และ 6) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้าน
อื่น ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้สานักเลขาธิการอาเซียนจัดทา “แถลงการณ์ร่วมเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อ
ดาเนินความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียน – จีน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของ
อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 (Joint Commque´ on the Development of Action Plan for ASEAN – China
Education Cooperation in Support of the ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020)
 การประชุ มโต๊ ะกลมรั ฐมนตรี ศึ กษาจี น - อาเซี ยน ครั้ งที่ 2 ในเทศกาลสั ปดาห์
การศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 9 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้ร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 2 ( 2nd China
– ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เทศกาลสั ปดาห์ การศึกษาจีน –
อาเซียน ครั้งที่ 9 (the 9th China – ASEAN Education Cooperation Week : CAECW) โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Education Reform and
Innovation” โดยมีสาระสาคัญกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างมีทิศทางและ
บูรณาการองคาพยพของการศึกษาให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในเรื่องหลักสูตร ตาราเรียนแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็จ
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ 1) การปฏิรูปตาราเรียน 2) การปฏิรูปการพัฒนาครู ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ในแถลงการณ์ร่วมเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
๒
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อาเซียน – จีน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 (Joint
Commque´ on the Development of Action Plan for ASEAN – China Education Cooperation in Support
of the ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020) อันมีสาระส าคัญระบุ ถึงการด าเนิ นการตามที่ ผู้ นาและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันไว้ในการสานต่อและยกระดับความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน สอดรับตามแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน
พ.ศ. 2559 – 2563 ที่มุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาความร่วมมือในรูแบบใหม่ในทุกระดับ
2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม
3. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน
4. การพัฒนาความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา
5. การผลิตบุคลากรให้มีทักษะที่จาเป็นผ่านการดาเนินโครงการร่วมกันและการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนหน่วยการเรียนระหว่างกันตามความสมัครใจ
6. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน
7. การสนับสนุนการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีน
 การประชุมคณะทางานร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 2 – 4
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทค ฮาร์เบอร์ ดาร์ลิ่ง เครือรัฐออสเตรเลีย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
แต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนสานักเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะทางาน
ร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ
เอเปค ก าหนดแนวทางด้ านการศึ กษาของเอเปคในอนาคต ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มประกอบด้ วย ผู้ แทนจากเครื อรั ฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐเปรู สหพันธรัฐ
รัสเซีย จีนไทเป และประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากโออีซีดี และ Association of Pacific Rim Universities เข้าร่วมการ
ประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค และมีความเห็นว่า ควรมี
การกาหนดเป้าหมายการศึกษาระยะยาม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ((SDGs) โดยในส่วนของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของเอเปคด้านการศึกษา ประกอบด้วย
1) การยกระดับและสร้างสมรรถนะตามที่ประสงค์ (Lift and align competencies)
2) การส่งเสริมด้านวัตกรรม (Accelerate Innovation)
3) การส่งเสริมการว่าจ้างงาน (Increase Employability)
ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายการกาหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค (Policy
Levcers for the APEC Education Strategy) กาหนดให้เอเปคร่วมมือกันดาเนินการดังต่อไปนี้
- การก าหนดผู้ น าในระดั บท้ องถิ่ น และระดั บโลกโดยในแต่ ละเขตเศรษฐกิ จและ
สถาบันการศึกษามีการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานของเอเปค
- การทางานร่วมกับเวทีการประชุมเอเปคอื่น ๆ โดยเฉพาะคณะทางานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค และคณะทางานข้ามสาขาอื่น ๆ
- การหลอมรวมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
- การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนนโยบายในการประชุมของเอเปคและกิจกรรมอื่น ๆ
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการสาหรับยุทธศาสตร์และการรายงานผลความสาเร็จต่อการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกาษของเอเปค ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในปี 2563
นอกจากนี้ ในระหว่ างการประชุ มดั งกล่ าว ดร. อมรวิ ชช์ นาครทรรพ์ ผู้ แทนส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับเชิญจากสานักเลขาธิการเอเปค ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Education for
Competencies, Innovation and Employability ot Meet Future Economic Challenges : A Case of
Thailand” โดยได้กล่าวถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งท้าทายทาง
สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาคเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเชิง
บูรณาการในระดับภูมิภาค การให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเพิ่มสมรรถนะให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครู การประเมินผล การผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สเต็มศึกษา รวมทึ้งการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเพื่อเตรียมคนสู่โลกแห่ง
การทางาน
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