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การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG Meeting)   
และการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet) 

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 

ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี 

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

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ และ 
การประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒4 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG 
Meeting)  การประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet) และการประชุม APEC Human Resources 
Development Working Group Symposium ระหว่ างวันที่  26 กุมภาพันธ์  –  1 มีนาคม 2561  
โดยการประชุมมีเนื้อหาที่ส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

1. การประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC 
HRDWG Meeting) จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และในช่วงบ่ายของวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
โดยมี Prof. Dong Sun Park ต าแหน่ง HRDWG Lead Shepherd เป็นประธาน และ Mrs. Mary Morola 
อธิบดีกรมแรงงาน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เป็นประธานร่วม มีเขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น  
18 เขตเศรษฐกิจ (ออสเตรเลีย   บรูไน  ชิลี  แคนาดา จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม) โดยมีสรุปผลการประชุม 
ดังนี้ 

1.1 Prof. Dong Sun Park, Lead Shepherd ประธานการประชุม และ  Ms. Mary 
Morola ประธานเครือข่าย CBN เป็นประธานร่วม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ และ Hon. Philly 
Niningo, MP รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา  วิจัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวปาฐกถา  
โดยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของการประชุมเอเปค 2018 ซึ่งเน้นในเรื่องการเจริญเติบโต  
อย่างยั่งยืน และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมนี้จะมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ระหว่างกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นความท้าทายที่แต่ละเขตเศรษฐกิจ
จ าเป็นต้องช่วยกันหาทางแก้ไข  

1.2 การน าเสนอเกี่ยวกับหัวข้อหลักและประเด็นส าคัญของการประชุมเอเปค ดังนี้ 
หัวข้อหลักของการประชุมเอเปค คือ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพ่ือเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” 
(Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing Digital Future) ประกอบด้วย 3  ประเด็น ได้แก่   
๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Improving connectivity, 
deepening regional economic integration) โดยเน้นผลักดันความคืบหน้าของการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้ าหมาย โบกอร์  (Bogor Goals) วิ สั ยทั ศน์ เ อ เปคหลั งปี  ค .ศ .  ๒๐๒๐ (APEC Post-2020 Vision)  
๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (Promoting inclusive and sustainable growth) 
โดยเน้นให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมบทบาทสตรี
ในระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและการประมง  ๓) การเสริมสร้าง 
การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง (Strengthening inclusive growth through 
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structural reform) โดยเน้นให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือลดอุปสรรคการค้าการลงทุน 
ข้ามพรมแดน 

1.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของเอเปค ฝ่ายเลขาธิการเอเปคแจ้งว่าต้องการที่จะปรับปรุง
เว็บไซต์ของเอเปคให้ทันสมัยและจะพยายามอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการเพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับ
เอกสารอ้างอิง การประชุม และผลการประชุมต่าง ๆ และผลส าเร็จ เพ่ือเป็นหนทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันของสมาชิกเอเปค 

1.4 การเตรียมการจัดประชุม APEC Human Resources Development Ministerial 
Meeting (HRDMM) ครั้งที่ ๗ ยังไม่มีเขตเศรษฐกิจไหนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ อาจจะเลื่อนการจัดประชุม 
ออกไปก่อน ทั้งนี้มีสมาชิกเสนอให้รวมการประชุม HRDMM  และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการเอเปค 
(AEMM) เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาจจะจัด
ขึ้นในช่วงที่ชิลี หรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ในปี 2019 และ 2020 ตามล าดับ  
สามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าวต่อไป 

1.5 การรายงานผลการด าเนินโครงการเอเปค โดยฝ่ายเลขาธิการเอเปค ในปีที่ผ่านมามี
สมาชิกเสนอโครงการในส่วนของ HRDWG  เพ่ือให้เอเปคพิจารณา จ านวน 1๒๓ โครงการ เอเปคอนุมัติ
โครงการ  จ านวน  59  โครงการ  ส าหรับการ เสนอโครงการของสมาชิกเขตเศรษฐกิจ  session I  
เพ่ือของบประมาณของเอเปค จะต้องจัดส่ง concept note (internal submission) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 
2561 และจะต้องส่ง concept note ไปยังฝ่ายเลขาธิการเอเปค ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561  

1.6 ความคืบหน้าในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
โดย Association of Pacific Rim Universities (APRU) เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก มีหน้าที่เป็นเครือข่ายความรู้ และเป็นเจ้าภาพร่วมกับเอเปคในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น 
APEC University Leaders Forum, APEC Education Strategy, APEC Labour Mobility Framework 
เป็นต้น ปัจจุบัน APRU มีสมาชิกทั้งสิ้น 50 แห่ง จาก ๑๖ ประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยคือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1.7 การน าเสนอโครงการ Strengthening Innovation Skill Training and Education 
for Inclusion in the Digital Age โดยผู้แทนจากเวียดนาม จะจัดในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนทักษะและการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ยุคดิจิทัล ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่การน าข้อเสนอแนะ  
ไปประยุกต์ให้เข้ากับแผนปฏิบัติการของเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลต่อไป 

1.8 การน าเสนอในหัวข้อ “Next Steps on Labour Mobility” ของออสเตรเลีย  
โดยโครงการนี้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมผ่านการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และโอกาสในการเข้าถึงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้กล่าวถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ คือ “APEC Initiative on Labour Mobility Cooperation” ซึ่งมีความร่วมมือ
อย่างสมัครใจและไม่ผูกมัดกับสมาชิกเอเปค จ านวน ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) การรวบรวมข้อมูล ๒) การจัดการ
สภาพแวดล้อม และ ๓) การลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

1.9 ก า ร น า เ ส น อ ค ว า ม คื บ ห น้ า ใ น หั ว ข้ อ  “ APEC Integrated Referencing 
Framework Consultation Workshop” ของออสเตรเลีย โครงการนี้ เริ่มด าเนินการตั้ งแต่ปี  2015  
เพ่ือศึกษาระบบและกรอบการด าเนินงานด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของสมาชิกเอเปค  
ซึ่งจะน ามาจัดท าเป็นรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ได้รับ ความท้าทาย และข้อกีดขวางการจัดเทียบทักษะ
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อาชีพ คาดว่ารายงานจะสามารถน าเสนอได้ในช่วงเดือนเมษายน 2018 ในการนี้ ออสเตรเลียขอให้สมาชิก
เอเปคเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ “Integrated Referencing Framework (IRF) ในช่วงปี 2019 – 
2020 เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ฝึกอบรม 
ด้วย 

1.10 ประธานของแต่ละเครือข่ายสรุปผลการประชุมเพ่ือที่ประชุมรับทราบ และมีพิธีปิด
การประชุม โดย Hon. Mehrra Kipefa, สมาชิกสภาผู้แทน และรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรม 
ปาปัวนิวกินี เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม ซึ่งประธานได้เน้นย้ าถึงความส าคัญในการพัฒนาสินค้าการเกษตรในยุค
ดิจิทัลเพ่ือมุ่งไปสู่การเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ และขอให้สมาชิกเอเปคร่วมมือในการด าเนินการเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่อง 

2. การประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet) จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ และช่วงเช้าวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี Dr. Wang Yan ประธานเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค  
เป็นประธานการประชุม มีเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 14 เขตเศรษฐกิจ (ออสเตรเลีย แคนาดา 
ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา)   
โดยที่ประชุมได้หารือเก่ียวกับประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนงานเอเปค ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการศึกษาของเอเปค มีการน าเสนอ 
๒ หัวข้อ ได้แก่  

2.1.๑ Papua New Guinea’s 2018 Priorities and its links to EDNET’s Work 
Plan ซึ่งปาปัวนิวกินี ได้น าเสนอเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อหลักของเอเปค คือ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุม
เพ่ือเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” และหัวข้อย่อย 3 ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริม
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  และ 
๓) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสมาชิกเอเปคในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2.1.2 Policy Change of the APEC Secretariat ผู้แทนส านักเลขาธิการเอเปค 
ได้ กล่ าวถึ งนโยบายที่ ส าคัญ ดั งนี้  1 )  การ เสนอโครงการของสมาชิ ก เขต เศรษฐกิ จ  session I  
เพ่ือของบประมาณของเอเปค จะต้องจัดส่ง concept note (internal submission) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 
2561 และจะต้องส่ง concept note ไปยังฝ่ายเลขาธิการเอเปค ภายในวันที่  28 มีนาคม 2561  
๒) แบบฟอร์มการเสนอโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สมาชิกเอเปคที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่จากเว็บไซต์ของเอเปค ๓) การจัดการประชุมต่าง ๆ 
ส าหรับสมาชิกเอเปคขอให้มีระยะเวลาในการเตรียมการหากการประชุมเหล่านั้นบรรจุในวาระของเอเปค 
เพ่ือให้เวลาแก่สมาชิกเอเปคสามารถวางแผนการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม  

2.2 แผนปฏิบัติการส าหรับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเอเปค ประธานกล่าวถึงขั้นตอน 
การด าเนินงานร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเอเปค และการประชุมร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์  
ด้านการศึกษาเอเปค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเอเปคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ 
จะมุ่งเน้น ๓ ด้าน ดังนี้ 1) การยกระดับและสร้างสมรรถนะตามที่ประสงค์ ๒) การส่งเสริมด้านนวัตกรรม  
3) การส่งเสริมการว่าจ้างงาน และแผนปฏิบัติการจะสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ 
ด้านการศึกษาเอเปค โดยการพัฒนาความร่วมมือและการด าเนินโครงการของสมาชิกเอเปค การพัฒนา
นโยบายและศึกษางานด้านการศึกษาที่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 



๔ 
 

ยังมีการก าหนด ๙ เป้าหมายและ ๓๘ ตัวชี้วัดเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการบรรลุแผนงานและโครงการ 
ด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ประธานได้น าเสนอแบบฟอร์มส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการ ฯ ได้แก่ แบบฟอร์มโครงการและข้อริเริ่มต่าง ๆ แบบฟอร์มทุน และแบบฟอร์มรายชื่อมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการรับรองส าหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งสมาชิกเอเปคส่ วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ในส่วนของแบบฟอร์มต่าง ๆ สมาชิกบางส่วนมีข้อกังวลเกี่ยวกับแบบฟอร์มทุน และ
แบบฟอร์มรายชื่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการ
ให้ทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก อาจเป็นการยากท่ีจะน าข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในแบบฟอร์ม  

2.3 รางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษาของเอเปค ประธานน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
รางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษาของเอเปค ซึ่งจะเป็นรางวัลที่จะมอบให้แก่นักการศึกษาที่มี  
การจัดการเรียนการสอนที่น านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องสรรหา
ผู้สนับสนุนการให้ทุนส าหรับเป็นเงินรางวัลและการบริหารจัดการรางวัลด้วย ซึ่งผู้ให้การสนับสนุน จะมีสิทธิ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลในขั้นตอนสุดท้ายด้วย ในเบื้องต้นมี 2 เขตเศรษฐกิจ คือ จีน และรัสเซีย  
เสนอการสนับสนุนดังกล่าว  

สมาชิกเอเปคให้การสนับสนุนการจัดรางวัลข้างต้น และ พิจารณาเห็นว่าหากมี 
ผู้ให้การสนับสนุนเงินรางวัลหลายหน่วยงาน อาจมีการจัดสรรรางวัลเป็นรางวัลที่หนึ่ง สอง และสาม  
ตามแต่จ านวนงบประมาณท่ีสมาชิกเอเปคให้การสนับสนุนก็ได้ 

2.4 การพัฒนาเว็บไซต์ของเครือข่ายการศึกษาของเอเปค อาจมีการด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถลิงค์ข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์ใหญ่ของเอเปค หรือใช้เว็บไซต์ที่สหรัฐอเมริกาได้เปิด 
URL ไว้ ในช่วงการด าเนินโครงการ APEC Scholarship and Internship Imitative ภายใต้ เว็บไซต์ชื่อ 
Education.apec.org หรือในเว็บไซต์ของ APRU ซึ่งมีการเพิ่มหัวข้อ EDNET เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ สมาชิกเอเปคให้การสนับสนุนในการมีเว็บไซต์ EDNET เพ่ือจะเป็นเวทีในการหารือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก แต่สมาชิกเอเปคมีข้อกังวลเกี่ยวกับในส่วนของการบริหารจัดการ 
เพราะหากมีเว็บไซต์จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

2.5 การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ และการน าเสนอโครงการใหม่เพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนจากเอเปค  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 Cross-Border Education & Academic Mobility  
1. APEC Guiding Principles for Research Integrity - Phase 2 (Australia) 

เป็นโครงการที่ให้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยให้ดีขึ้น 
2. APEC-OECD Education Data Workshop เป็นโครงการใหม่ที่ออสเตรเลียจะ

ร่วมมือกับ OECD วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผู้ เชี่ยวชาญทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการจากสมาชิกเอเปค 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเปค 

3. Research on Mutual Recognition of Credits among Universities in the 
APEC Region (China) จีนได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ย้ายถิ่นโดยการแสวงหาความร่วมมือส าหรับการเทียบวุฒิการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเปค และในปี 2018 โครงการนี้จะจัดท าแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับ  
การเทียบวุฒิและน าเสนอเป็นรายงานให้สมาชิกเอเปคทราบต่อไป 
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4. High Level Policy Dialogue on Education and Economic Development 
(China) วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการด าเนินการของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค และแผนปฏิบัติการ 
โดยการรวบรวมผลการด าเนินงานด้านการศึกษาในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เพ่ือมุ่งไปสู่แผนด้านการศึกษา
ภายหลังปี 2020 รวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ ได้รับการ
สนับสนุนจาก อินโดนีเซีย รัสเซีย จีนไทเป และปาปัวนิวกินี 

5. APEC Education Research Network (China)  
6. APEC Edutainment Exchange Program (AEEP), APEC Learning 

Community (ALCom) APEC Future Education Consortium (AFEC) (Korea) and APEC Community 
for Education Innovation (CEDI) (Korea) เกาหลีใต้ ได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ 
ส าหรับแผนการด าเนินการในอนาคตจะเน้นการสร้างประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของ ALCoB โดยสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการต่าง ๆ  

ทั้ งนี้  เกาหลี ใต้ ได้แจ้ งให้ทราบว่ าขณะนี้มีการจัดตั้ งสาขา ALCoB ขึ้นแล้ ว 
ในหลายประเทศนอกจากในเกาหลีใต้ ยังมีที่เปรู อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ด้วย และได้สอบถาม 
อย่างไม่เป็นทางการกับไทย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสาขา ALCoB ด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องหารือ 
รายละเอียดในการด าเนินการต่อไป 

7. The Open Environment for Math Education in APEC Schools – Phase 2 
(Russia) 

8. The 6th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in Asia-Pacific 
Region ในหัวข้อ "Diploma and Qualification Recognition for People-to-People Connectivity" (Russia)  

9. New: 7th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in 
Asia-Pacific Region (Russia) โครงการใหม่ซึ่งจะเน้นในเรื่องการศึกษาในยุคดิจิทัล และความท้าทายของ
เอเปค โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก อินโดนีเซีย ประเทศไทย และจีน 

10. Global Competencies and Economic Integration ( ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ) 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะร่วม และทักษะของคนงาน  โดยสหรัฐอเมริกาจะ
น าเสนอกิจกรรมและผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะทางนโยบาย  
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานในระบบการศึกษาต่อไป 

 Qualification Framework, Skill Development and Career and 
Technical Education  

11. APEC Occupational Standards Framework: Test in the Travel, 
Tourism and Hospitality Industry แ ล ะ APEC Integrated Referencing Framework for Skills 
Recognition and Mobility Phase II - Socialization and Consultation (Australia) สมาชิ ก เ อ เ ปค 
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย จีน และประเทศไทย ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะและการให้การรับรอง
ทักษะวิชาชีพ  

12. New: Developing Technical Skills for All in APEC economies (Chile) 
13. Advancing Career Development of Athletes in the APEC Region 

(Chinese Taipei) วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกีฬาส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของสมาชิกเอเปค 

14. Regional Industry-Academia Collaboration for Talent Development: 
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An Exchange of Skills Training, Internships, and Jobs (Phase I &II) (Chinese Taipei) เป็นโครงการ 
ที่จะศึกษาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหลักสูตร  
การอบรมทักษะ การย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน สถานประกอบการ 
และมหาวิทยาลัย 

 Education Innovation in the Digital Age   
15. Online Education Workshop Series (Australia) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคในเรื่องคุณภาพ และเคยน าเสนอใน APEC Quality Assurance in Online 
Education Toolkit  

16. APEC e-Learning Training (AeLT) Program (Korea) เป็นโครงการที่มุ่งหวัง
จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ก าหนดนโยบายในด้านนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่  
e-learning ในเอเปค โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากปาปัวนิวกินี อินโดนีเซีย จีนไทเป และประเทศไทย  

17. Digital Workforce Development (USA)  เป็นโครงการที่ ริ เ ริ่ ม เกี่ ยวกับ 
การด าเนินการเรียนทางไกลและ e-learning เรื่องอาชีพดิจิทัล และเทคนิคการศึกษา และในปี 2018 จะมี
โครงการต่อเนื่องโดยการจัด webinar และการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสหรัฐอเมริกาได้เชิญชวนให้สมาชิก
เอเปคเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ 

18. New: Lesson Study: Summary of 12 Years (Since 2006) (Japan and 
Thailand) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย tsukuba ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของประเทศไทย
ร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา 

19. New: Inclusive Mathematics for sustainability in a digital economy 
(InMside) (Japan, Thailand, and Chile) วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท านวัตกรรมหลักสูตร โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เกาหลี จีนไทเป รัสเซีย อินโดนีเซีย 
ปาปัวนิวกินี และมาเลเซีย 

 21st Century Competencies and Structural Education Reform  
20. Seminars for Basic Education Reform in APEC: Experiences from PISA 

and TALIS (China) การประชุมจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีการสนับสนุนในเรื่อง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น PISA และ TALIS 

21. New: Youth Innovation & Entrepreneurship: Inclusive Growth & 
Collaborative Connectivity for Young Entrepreneurs (Chinese Taipei) เป็นโครงการใหม่วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้สามารถใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และเป็นเวทีส าหรับ
ผู้ประกอบการให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย 
ปาปัวนิวกินี และเกาหลีใต้ 

22. New: Human Capacity Building for Globalized Scientific Literacy: 
Phase 1 The Best Practice Models for Innovative STEM-Related Education for Teacher 
Professional Development (Chinese Taipei) โดยโครงการนี้  ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย 
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และรัสเซีย 

2.6 การน าเสนอความร่วมมือระหว่างเอเปคกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
มี Ms. Nisha ผู้แทนจากองค์การยูเนสโก มาบรรยายเกี่ยวกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็น 
Education 2030 และปฏิญาณโตเกียว  (Asia-Pacific Regional Convention on the Recognition of 
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Qualifications in Higher Education 2011) และ Ms. Christina Schonleber จาก Association of Pacific 
Rim Universities (APRU) ซึ่งมีความร่วมมือกับเอเปคและเครือข่ายของเอเปค โดยน าผู้เชี่ยวชาญและสมาชิก
ของ APRU มาร่วมมือและให้ค าแนะน าในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นหัวข้อส าคัญของเอเปค เช่น การพัฒนาทักษะ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม เป็นต้น 

2.7 Planning for APEC 2018 and beyond ประธานได้น าเสนอเกี่ยวกับแผน
ด าเนินการส าหรับเอเปค โดยได้กล่าวถึงผลงานของเครือข่ายด้านการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดประชุม
รัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค และการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค และโครงการที่เป็นข้อริเริ่ม
ของเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค รวมทั้งปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น และขอให้สมาชิกเอเปค  
ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปคมีความเข้มแข็ง  
มีประสิทธิภาพและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสมาชิกเอเปคให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

สหรัฐอเมริกาเห็นด้วยในการพัฒนาให้เครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปคเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างมากขึ้น โดยอาจมีการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ หรือเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน นอกจากนี้ เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการประชุม หากเป็นไปได้อยากให้ใช้เวลาในการน าเสนอโครงการและกิจกรรมให้น้อยลง เพ่ือจะได้มีเวลาในการ
หารือประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ 

ฝ่ายเลขาธิการเอเปคแจ้งว่าระยะเวลาในการจัดการประชุมขึ้นอยู่กับเขตเศรษฐกิจ 
ที่เป็นเจ้าภาพ แต่จะน าประเด็นนี้ไปหารือกับฝ่ายเลขาธิการเอเปคอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้สมาชิก  
ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการหารือและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกเอเปค 

ปาปัวนิวกินี กล่าวขอบคุณเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการประชุม ต้องการให้มีเวลามากพอเพ่ือให้สมาชิกเอเปคได้น าเสนอโครงการและกิจกรรม 

รัสเซียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประชุมเครือข่ายด้านการศึกษา
เอเปคในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ควรเกิน 2 วัน หากจะมีการจัดประชุมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สามารถ
จัดแยกการประชุมได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุม
ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานได้ 

ออสเตรเลียเสนอแนะให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินความ
ร่วมมือด้านการศึกษา  

จีนรับทราบผลส าเร็จของการด าเนินการที่ผ่านมา ส าหรับความท้าทายซึ่งเครือข่าย
ด้านการศึกษาจ าเป็นต้องพยายามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้ เว็บไซต์ และจีนสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาด้านการศึกษาของเอเปค (APEC Institute for Education Development) และยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือกับสมาชิกเอเปคในการจัดตั้งสถาบัน 

ประ เทศไทย เสนอแนะให้ ใช้  webinar หรื อการประชุ มทา ง ไกลส าหรั บ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ และการมีเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์ แต่การดูแลรักษาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
ก็ยังเป็นสิ่งท้าทาย 

APRU สนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาด้านการศึกษาของเอเปค 
อินโดนีเซีย สนับสนุนข้อเสนอของประเทศไทยในการให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเอเปค และควรให้ความส าคัญ
ในการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

2.8 Workshop on Implementation of the Action Plan of APEC Education 
Strategy จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2561 มุ่งเน้นเกี่ยวกับการน าแผนยุทธศาสตร์เอเปคมาปฏิบัติ 
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ให้เป็นรูปธรรม หลังจากนั้นจะมีการจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุง Baseline Report 
สถานะด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งน าเสนอตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะ นวัตกรรม และการจ้างงาน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาส าหรับ
สมาชิกเอเปคต่อไป  

ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อรายงานฉบับนี้ โดยสมาชิก
เ อ เ ปค เ ห็ น ช อบ หั ว ข้ อ  “APEC Report on Education and Economic Development” (AREED)  
โดยมีหัวข้อย่อย “Inclusive and Quality Education – Embracing the Digital Future”  ทั้งนี้ outline 
ของรายงานจะประกอบด้วย  

 Introduction 
 Policy Context 
 Education and Economic Development 
 3 – 4 บท (เรื่องการพัฒนาการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษาเอเปค)  
 Lesson Learned  
 Policy Recommendations  
นอกจากนี้ สมาชิกเอเปคเห็นชอบที่จะจัดตั้ง Task Force and Advisory Team 

ส าหรับการจัดท ารายงานการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยฝ่ายเลขานุการจะจัดส่งรายชื่อคณะท างาน
เพ่ือให้สมาชิกเอเปคทราบในภายหลัง และสมาชิกเอเปคจะปรับปรุง Baseline Report ภายในเดือน
พฤษภาคม ก่อนการประชุม Workshop on APEC Report on Education and Economic Development 
ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพ ฯ โดยเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปคได้ขอความอนุเคราะห์ประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วม
และให้ความช่วยเหลือและประสานงานในเรื่องสถานที่และการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ เครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปคจะรับผิดชอบงบประมาณในการจัดประชุม 

3. นอกจากนี้  เ จ้ าภาพยั งมี การประชุ ม  APEC Human Resources Development 
Working Group Symposium ขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกในเขตเศรษฐกิจเอเปคเกี่ยวกับผลกระทบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละเขตเศรษฐกิจเพ่ือรองรับยุคดิจิทัลด้วย   
โดยมีสรุปผลการประชุม ดังนี้  

3.1 ประธานกล่าวเปิดการประชุม มีสมาชิกจาก 13 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุม 
(ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ จีนไทเป ประเทศไทย 
และอเมริกา )  

3.2 LS กล่าวว่าเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนี้ในเดือนพฤษภาคม  2017 และ 
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ framework on Human Resourse Development in Digital Age เพ่ือให้แต่ละ
เขตเศรษฐกิจสามารถรับมือกับการเติบโตในยุคดิจิทัล และแต่ละเขตเศรษฐกิจก็ได้สัญญาว่าจะพยายามพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของตนเพ่ือรองรับการเติบโตในยุคดิจิทัลให้ทัน  นอกจากนี้  สมาชิกยังได้น าเสนอ 
การด าเนินงาน และความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแรงงาน  
ในอนาคต  
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3.3 ผู้แทนสหภาพยุโรป ปัจจุบันดิจิทัลถือว่าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ พวกเรา
จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศใด ๆ ก็ให้ความส าคัญในเรื่อง 
การติดต่อระหว่างกัน เช่น ในอาเซียน หรือยุโรป การติดต่อระหว่างคนกับคน เราจะเห็นได้ว่าผลกระทบของ
ยุคดิจิทัลชัดเจนขึ้น ประมาณ 90% ของงานจ าเป็นต้องมีทักษะด้านไอที และมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้อง
พัฒนาการด าเนินการด้านทักษะอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ควบคู่กับการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม 

3.4 ออสเตรเลีย บรรยายในส่วนของการด าเนินงานของ OECD นวัตกรรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรม เทคนิคและดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการท างานในอนาคต 
การท าเกษตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต  

3.5 Sir Brown Bai “ skill and competency need to boost product” เป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวโยงกับวาระการด าเนินงานของปาปัวนิวกินี วิสาหกิจขนาดเล็กขึ้นอยู่กับการด าเนินการด้านการเกษตร 
การพัฒนาทักษะ เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นในการผลิต ท าให้ยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค และยังขาดทักษะในการน าดิจิทัลเข้ามาเพ่ิมผลผลิตและรับรู้ข่าวสาร 
นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรด้วย 

LS หยิบยกประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชนบทเข้าสู่ เมือง  ว่าจะมี 
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร หากไม่สามารถหางานในเมืองรองรับจ านวนแรงงานได้ ควรมีการสนับสนุน 
การท างานในชนบท และสร้างงานที่เหมาะสมให้แก่แรงงานเหล่านั้น เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมือง 

ออสเตรเลีย แสดงความคิดเห็นว่าเยาวชนในปัจจุบันสนใจงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี แต่ไม่ค่อยสนใจการด าเนินงานด้านการเกษตรเท่าที่ควร  ซึ่งการศึกษาอาจสามารถมีบทบาท 
ในการให้ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือให้เยาวชนมีแนวทางในการท างานในด้านที่สนใจได้ 

3.6 Dr. Sergei Bang “Innovation Skill and Technology Commercial 
Agriculture” ปาปัวนิวกินี เป็นประเทศท่ีเน้นด้านเกษตรกรรม หวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
ด้านเกษตรกรรมให้ไปสู่การค้าและการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้ 70% โดยการน าผลวิจัยและการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องเป็นตัวช่วยพัฒนา 

3.7 ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาข้ามพรมแดน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต รัฐมีทุนการศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา ในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมามีการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความถนัด  
นอกจากนี้  ยังมีทุนการศึกษาระดับชาติส าหรับด้านสเต็มโดยเฉพาะ ส าหรับการศึกษาข้ามพรมแดน 
มีการจัดส่งนักเรียนไปศึกษายังจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมทั้งมีทุนให้นักเรียนไปเรียนที่จีนและ
อินโดนีเซียด้วย 

หลายเขตเศรษฐกิจมีการยกตัวอย่างการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการจัดการเกษตร
และการวิจัย เช่นประเทศไทย ได้หยิบยกประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือให้มีคุณภาพ มีการสนับสนุน
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้สามารถผลิตยางให้มีคุณภาพ มีการจัดตั้ง Rubber city  เพ่ือการด าเนินการ
ในเรื่องยางให้ครบวงจร นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการแบ่งการด าเนินการให้เป็น cluster ตามแต่ผลผลิตที่เด่น 
ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ภาคเกษตรกรรมให้สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 



๑๐ 
 

3.8 การเปิดเวที เสวนา  มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูป 
ภาคเกษตรกรรมให้ไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ทั้งการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน การจัดอบรมครู  ปัจจุบันปาปัวนิวกินีสามารถที่จะจัดการสอบ 
การประเมินผล และการลงทะเบียนออนไลน์ได้ในบางมหาวิทยาลัยแล้ว แต่จะด าเนินการดังกล่าวได้จ าเป็นต้อง
มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรด้วย 

ในส่วนของการด าเนินการรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ยังเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศอยู่ เนื่องจากเพศหญิงจะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมหากจะต้องกู้เงินเพ่ือการลงทุนเท่าที่ควร และยังมี
ความจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีไปสู่ถิ่นทุรกันดารด้วย  

นอกจากนี้ แคนาดาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานในภาคการเกษตรว่าประสบความส าเร็จเท่าที่ควร   

จีน เสนอควรขยายความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะในด้านบริการ  
การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ และการรับรองคุณวุฒิส าหรับด้านอาชีวศึกษาระหว่างกัน  เพ่ือสนับสนุน 
การย้ายถิ่นฐาน 

มาเลเซีย เสนอว่าการพัฒนาทักษะในด้านอาชีวศึกษาควรเกิดจากความร่วมมือของ 
ทั้งสถานศึกษาและผู้ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษา และรัฐบาลจ าเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน 

4. การด าเนินการต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง 
4.1 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสาขา ALCoB ในประเทศไทย ซึ่งเกาหลีใต้แจ้งว่าจะ

ประสานอย่างเป็นทางการ และขอหารือในรายละเอียดในการด าเนินการต่อไป 
4.2 การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Workshop on APEC Report on 

Education and Economic Development ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพ ฯ โดยจะมีการ
ประสานในรายละเอียดกับประธานเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปคต่อไป 

4.3 การปรับปรุง Baseline Report ของประเทศไทย และรายงานให้ เครือข่าย 
ด้านการศึกษาเอเปคทราบภายในเดือนพฤษภาคม 

 
 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
 


