ความรวมมือดานการศึกษาอาเซียน
ภูมิหลัง
• ความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียน ไดมีการประชุมหารือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพิจารณา
แนวทางความรวมมือดานการศึกษา โดยการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ การพัฒนาหลักสูตรอาเซียน การโอน
หนวยกิตในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยูในเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
โดยจะมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการศึกษาเปนประจําทุกป การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดาน
การศึกษา และการประชุมกับประเทศบวกสาม รวมถึง การประชุมในกรอบของซีมีโอดวย
• ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการศึกษา ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 18-20 มกราคม 2555
ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การติดตามความคืบหนาและการดําเนินโครงการตาง ๆ การพัฒนาและความคืบหนาดานการโอน
หนวยกิตในระดับอุดมศึกษา (ASEAN Credit Transfer System – ACTS) ภายใตกรอบของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network- AUN)
• ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรองแผนงานดานการศึกษา 5 ป (ASEAN 5-Year Work Plan on Education 20112015) ซึ่งเปนแนวทางความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา มีสาระสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การรวมมือกันสรางความตระหนักรู (Promoting ASEAN Awareness)
2. การเพิ่มการเขาถึงการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาทีม่ ีคุณภาพ (Increasing Access to Quality Primary
and Secondary Education)
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิม่ มาตรฐานการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาสาขาอาชีพ
(Increasing Quality of Education - Performance Standards, Lifelong Learning and Professional Development)
4. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานการขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา(Strengthening
Cross-Border Mobility and Internationalisation of Education)
5. การสนับสนุนองคกรเฉพาะสาขาอืน่ ๆ (Support for other ASEAN sectoral bodies with an interest in education)
• ในสวนของไทย กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานการศึกษากับประเทศสมาชิก
อาเซียนทัง้ ในระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีดานการศึกษาอาเซียน และมีโครงการตาง ๆ เพื่อสรางความตระหนัก
รูอาเซียน อาทิเชน โครงการโรงเรียน Spirit of ASEAN โครงการ ASEAN Focus School โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
ASEAN-China Youth Caring and Sharing Programme และการจัดทําหนังสือ คูม ือเกี่ยวกับอาเซียน ทัง้ นีจ้ ากการ
ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการทราบวา รมว.ศธ. ไดกําหนด 22 นโยบายหลักดานการศึกษา (ซึง่ เปนผลจากการประชุม
หนวยงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555)
• นอกจากนี้ ความรวมมือดานการศึกษาทีส่ ําคัญยังอยูภายใตกรอบความรวมมือขององคการรัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือซีมีโอ ซึง่ มีสว นสําคัญในการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึงความ
รวมมือดานตาง ๆ กับอาเซียนดวย โดยศูนยภูมิภาคซีมีโอดานอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher
Education and Development) ตั้งอยูทปี่ ระเทศไทยและทําหนาที่ในการสงเสริมความรวมมือระดับอุดมศึกษาและจัดการ
อบรม วิจัยที่มีความสอดคลองกับความตองการของภูมิภาค ศูนยระดับภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (SEAMEO

Regional Center for Archaeology and Fine Arts: SPAFA) ซึ่งมีการสอนและฝกอบรมหลักสูตรดานโบราณคดีและ
ประเพณีของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตอ.เฉียงใต
สถานะลาสุด
• ในการประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน ครั้งที่ 7 รัฐมนตรีศึกษาฯ ของอินโดนีเซียในฐานะเจาภาพจัดการประชุม
และประธาน ASED ไดจัดพิธีเปดการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ พรอมกับเชิญนาย David Carden เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจํา
อาเซียน และนาย Anthony Miller รองปลัดกระทรวงศึกษาสหรัฐฯ เขารวม พิธเี ปดตัวคูมือการจัดทําหลักสูตรอาเซียน
(ASEAN Curriculum Source Book) อยางเปนทางการ ซึง่ คูมือดังกลาวไดยกรางขึ้นภายใตการสนับสนุนของ USAID และ
คณะทํางานของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันพิจารณา มีการปรับปรุงแกไขจนเปนผลสําเร็จ
• สาระสําคัญ 5 ประการของคูม ือการจัดทําหลักสูตรอาเซียน คือ 1) เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน 2) คุณคาของอัตลักษณ
และความหลากหลาย 3) ความเชื่อมโยงของโลกและทองถิ่น 4) การสงเสริมเรื่องความเทาเทียมกันและความยุติธรรม
5) ความรวมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และไดยกตัวอยางเนื้อหาวิชาทีจ่ ะบรรจุเรื่องอาเซียนไว ไดแก วิชาประวัติศาสตรและ
สังคม วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จริยธรรม ภาษา ศิลปะ สุขศึกษา เทคโนโลยี เปนตน
• นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษา มีความคืบหนาในสวนของการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network – AUN) ทีส่ ําคัญคือ โครงการระบบการโอนหนวยกิต (The ASEAN Credit Transfer
System – ACTS) ขณะนี้ มีสาขาวิชาทีน่ ักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนในระบบการโอนหนวยกิตในมหาวิทยาลัยที่เปน
สมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนได จํานวน 12,270 สาขาวิชา ผูสมัครในป 2554-2555 สมัครออนไลน
จํานวน 232 คน สมัครและไดรับการเสนอชื่อผานมหาวิทยาลัยในเครือขายฯ จํานวน 137 คน ไดเขารวมโครงการและ
ไดทุนสนับสนุน จํานวน 51 คน
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