
การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซยีน 
และของประเทศสมาชกิองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) 

 

 
  
  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการซีมีโอและสํานักเลขาธิการอาเซียน จัดประชุม
ระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของซีมีโอ จํานวน ๓ การประชุม ได้แก่ การ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)  ครั้งที่ ๓๔ การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๖  และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
บวกสาม ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม กรุงเทพฯ 
  

พิธี เปิดการประชุม ในวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘ .๓๐ น .  โดยรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอ้ิออภิญญกุล)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ 

ได้กล่าวถึงความสําคัญของความร่วมมือด้าน
การศึกษาของประเทศในอาเซียนที่ต้องร่วมมือกัน
ในการจัดการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันในภูมิภาค รวมทั้งกล่าวช่ืนชมการ
ทํางานขององค์การซีมีโอและ   ศูนย์ระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ จํานวน ๑๙ ศูนย์  ทั้งยังกล่าวถึง
ความสําคัญในการทํางานร่วมกันระหว่างอาเซียน
และซีมีโอ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บรรลุ เป้าหมายสู่การสร้ าง
ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งด้วย  

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้

เข้าประชุม ในฐานะประเทศเจ้าภาพ และตามด้วยคํากล่าวของผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการซีมีโอ   (ดร. วิทยา  
จีระเดชากุล) นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award 
2011 ของประเทศแคนาดา ให้แก่ Ms. Ancilla Yinny Sakanti Irwan จาก Atma Indonesia Catholic University 
ในหัวข้อวิจัยเรื่อง Improving Readiness to Early Childhood Education in Rural Area ด้วย 

 

 
 
  ผู้เข้าประชุมในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ ๙ 
ประเทศ (ยกเว้นเมียนมาร์และติมอร์เลสเต้) ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ ๕ ประเทศ (ออสเตรเลีย แคนาดา 
เยอรมนี นิวซีแลนด์ และสเปน) หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล 
และบริติช เคาน์ซิล) สํานักเลขาธิการซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จํานวน ๑๙ ศูนย์ รวมทั้งผู้แทนจาก
สํานักเลขาธิการอาเซียน สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ยูนิเซฟ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาการศึกษาของเกาหลี และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย  
โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม (Mr Hj Mahrub bin Hj Murni) ทําหน้าที่ประธานการประชุม 



 การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๔   ในวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ และ
ประเทศสมาชิกสมทบ สําหรับฝ่ายไทยน้ัน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการดําเนินงาน
ต่างๆ ในกรอบขององค์การซีมีโอ ประกอบด้วย งบประมาณ ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

และปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  รับทราบการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของซีมีโอ เห็นชอบการแก้ไข
กฎระเบียบของศูนย์ซีมีโอเรคแซม 
(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  ศูนย์
ซี มี โ อ เ ซี ย ร์ ก้ า ( เ กษต รศ า สต ร์ )  
เ ค รื อ ข่ า ย ท ร อ ป เ ม ด 
(เวชศาสตร์เขตร้อน) และศูนย์ซีมีโอ
โวคเทค (เทคนิคและอาชีวศึกษา)  
เห็นชอบการเสนอข้อแก้ไขกฎบัตร
ของซีมีโอ การเสนอปรับแก้ไขบันทึก

ความเข้าใจของศูนย์ซีมีโอเซ็น (ด้านการศึกษาพิเศษ) และเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและกฎระเบียบในการ
จัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาตลอดชีวิตที่เวียดนาม เป็นต้น  
    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อนึ่ง ผู้แทนประเทศไทยได้แจ้งที่ประชุม ดังน้ี  
  ๑) การบริจาคเงินเพ่ือซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ซึ่งเป็นที่ต้ังของสํานักงาน

ยูเนสโก กรุเทพฯ และสํานักงานเลขาธิการ ซีมีโอ  
  ๒) การเสนอให้มีการทบทวนการแก้ไขกฎบัตรซีมีโอ ตามท่ีให้มีการประชุมสภาซีเมคทุก ๒ ปี 

เป็นคงลักษณะเช่นเดิมที่ให้มีการจัดการประชุมทุกปี เพ่ือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาที่จะ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘   
  
 



 การประชุมเต็มคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๔  ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  โดย
ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งร่วมกันอภิปรายประเด็นด้าน
การศึกษาที่มีความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ผลการประชุมผู้อํานวยการศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของ          ซีมีโอ สถานะและการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคให้แก่สํานักเลขาธิการซีมีโอ สถานะและ
การใช้ประโยชน์ของเงินบริจาคของประเทศไทยให้แก่สํานักเลขาธิการซีมีโอ สถานะของเงินกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของ        ซีมีโอ งบประมาณ ๓ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘) และงบ
บุคลากรของซีมีโอ ผลการประชุมระหว่างซีมีโอและยูเนสโก ครั้งที่ ๔  การดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนของซีมีโอ (ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔)  การดําเนินความร่วมมือระหว่างซีมีโอ-APCEIU การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๒ ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
การดําเนินโครงการของซีมีโอจากประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และหน่วยงานผู้บริจาค 
ความก้าวหน้าของโครงการรางวัลนานาชาติ M-I-T iAward (Malaysia-Indonesia-Thailand 
Internationalisation Award) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างซีมีโอและอาเซียน แผนปฏิบัติการ ๑๐ ปี ของ
ซีมีโอ (ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔) โครงการซีมีโอคอลเลจ : การเสริมสร้างศักยภาพของซีมีโอในการส่งเสริม
การศึกษาและการพัฒนาทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กิจกรรมขององค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการจัดการศึกษา
สําหรับกลุ่มด้อยโอกาส ๑๐ โครงการ โดยประเทศที่เป็นเจ้าภาพ (ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพ่ือการป้องกัน HIV และ AIDS) และโครงการ
ฝึกอบรมครูเพ่ือผู้ทําหน้าที่ฝึกอบรมในการใช้คู่มือการสอนในหัวข้อ Climate Change สําหรับโรงเรียนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกซีมีโอ เป็นต้น 
   อนึ่ง ผู้แทนประเทศไทย
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ ดังน้ี 
   ๑) ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมผู้อํานวยการศูนย์
ระดับภูมิภาคของซีมีโอ        ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๑๙ ศูนย์ 
เ ป็นกลไกและเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   ๒) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง “Moving Forward to 
Reach the Unreached Population Groups in Southeast Asia”. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ น้ี    มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ เก่ียวกับการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพ่ือการป้องกัน HIV และ AIDS ระหว่างประเทศสมาชิกของซีมีโอ 
 ๓) ประเทศไทยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ โครงการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษามาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย (M-I-T Student Mobility Programme)  และ
การขยายโครงการดังกล่าวไปสู่ประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังให้มีการประสานการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์ซี
มีโอไรเฮด และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
 ในการน้ี ที่ประชุมรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๗ ที่กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สําหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๕ มีกําหนด
จัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย 



  
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซียน 
ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมการประชุม
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ลั ด
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของ
ป ร ะ เ ท ศสม าชิ ก อ า เ ซี ย น 
ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน 
ผู้แทนสํานักเลขาธิการซีมีโอ 
แ ล ะ ผู้ แ ท น สํ า นั ก ง า น
เ ล ข า นุ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน โดยมี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไนดารุสซาลาม ทําหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ี 
 ๑) ผลการประชุมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และการดําเนินกิจกรรมและความ
ร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน (รายงานโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน) เช่น การดําเนินการพัฒนาระบบการ
ถ่ายโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โครงการ Community & 
Harmony in ASEAN through Tertiary Education Relations (CHARTER)  ซึ่งเสนอโดยประเทศสิงคโปร์
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างนักเรียนอุดมศึกษาในอาเซียน การแข่งขัน
กีฬาประถมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๕ ที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๖ การจัดทําเอกสารต้นฉบับต้นแบบหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียน ซึ่ง
สํานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างเอกสารดังกล่าว          เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ การจัดทําตัวช้ีวัดด้านการศึกษาในตัวช้ีวัดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 
 ๒) ความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (รายงานโดย
ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน) เช่น โครงการพัฒนาระบบถ่ายโอนหน่วยกิต
ในอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System : ACTS) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและนักวิชาการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาภายในกลุ่มประเทศสมาชิกภายใต้หลักการท่ีตกลงร่วมกัน 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม และ
โครงการวิจัยร่วม  
  อนึ่ง ผู้แทนประเทศไทยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) การดําเนินโครงการเยาวชนอาเซียน – จีน เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดําเนิน
โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ยูนนาน)    
  ๒) การสนับสนุนการดําเนินโครงการ ASEAN Credit Transfer System  โดยเสนอให้
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนดําเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์ซีมีโอไรเฮด ซึ่งได้ดําเนินโครงการ 



Malaysia-Indonesia-Thailand Mobility Programme เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต          
ในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน 
  ๓) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้เป็น
เจ้าภาพการแข่งขันมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา ๕ ปี โดยประเทศไทยยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ดังกล่าวในอนาคต 
  ๔) การสนับสนุนให้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน คู่ขนานกับ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอต่อไป เพ่ือเป็นการรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
  ในการน้ี ที่ประชุมรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการประชุมดังกล่าว จะจัดให้
มีการประชุมคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
เอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑ ด้วย สําหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗          
จะจัดคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย  
 

 
 

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ ในวันที่  ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๕  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม 
(อาเซียน และจีน เกาหลี และญี่ปุ่น) ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนสํานักเลขาธิการซีมีโอ และผู้แทน 
สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยมี  อธิบดีกรมการอุดมศึกษาของกัมพูชา (Mr. Mak Ngoy)  

ทําหน้าที่ประธานการประชุม และ รองอธิบดีกรมการอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (Mr. Hitoshi Nara) เป็นประธานร่วม  
ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการด้านการศึกษาในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนบวกสาม ดังน้ี 
  ๑) ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม (๒๕๕๓ – ๒๕๖๓)          
โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกในการพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้



ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยขอให้ผู้แทน            
ไปหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณารับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ี ขอให้พิจารณา      
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนกับการดําเนินกิจกรรมในสาขาความร่วมมืออ่ืนๆ ในอาเซียน  
  อน่ึง ในส่วนของประเทศไทยน้ัน ได้แจ้งยืนยันที่จะดําเนินกิจกรรมท่ีได้รับเป็นเจ้าภาพ        
ในแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสาม ตามระยะเวลาที่กําหนด ยกเว้น โครงการ Joint Publication/ e-journal     
ซึ่งขอปรับระยะเวลาจากเดิมปี ๒๕๕๕ เป็นปี ๒๕๕๗  
  ๒) ให้ความเห็นชอบรายละเอียดและขอบข่ายการดําเนินงาน (TOR) ของการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียนบวกสาม ตามที่สํานักเลขาธิการอาเซียนได้ยกร่าง และจากการเสนอปรับแก้ไขข้อความจาก
ประเทศสมาชิก    

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การศึกษาของอาเซียนบวกสาม จัดคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอเป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สํานักเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการซีมีโอ และนับว่าเป็น
กลไกสําคัญในการกลั่นกรองงานด้านการศึกษาก่อนที่จะนําเสนอต่อรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

 
นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การเลี้ยงต้อนรับผู้บริหาระดับสูงจากประเทศต่างๆ ที่เข้า

ร่วมการประชุมในครั้งน้ี ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่บรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างย่ิง   
 

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลีย้งรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและซีมีโอ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมวาระเฉพาะ โดยล่องแม่นํ้าเจ้าพระยา 
 

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลี้ยงรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนและซมีีโอ และคณะผู้

เข้าประชุม ณ บริเวณสนาม หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมอบหมายให้บริษทั OK MASS CO.,LTD.  เป็นผู้ดําเนินการ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลีย้งขอบคุณคณะผู้เข้าประชุม ที่สยามนิรมิต 
 

 



 

 

 


