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นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะคณะกรรมการบริหาร 
ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค  ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค  
ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 7 – ๑0 ตุลาคม ๒๕62 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย 
นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยการประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือหารือและก าหนดแนวทางการพัฒนาและวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาของ 
ศูนย์ซีมีโออินโนเทค อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก 
ซีมีโอได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การประชุมฯ 
แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) และการประชุมเต็มคณะ (Plenary Sessions) 
โดยมี Assoc. Prof. Dr. Vo Trung Hung รองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยดานังของเวียดนาม เป็นประธาน และ 
Mr. Souksavanh Phonetheva จากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาว เป็นรองประธาน  

สาระส าคัญของการประชุมฯ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทคและผู้แทนจากประเทศ
สมาชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์-เลสเต โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 คน จาก 8 ประเทศ ซึ่งรวมถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ในฐานะ Ex-Officio Member ของศูนย์ ฯ ยกเว้น บรูไนดารุสซาลาม 
อินโดนีเซีย และติมอร์-เลสเต  
 
 
 

/๒. การประชุม… 
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 ๒. การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) ประธานแจ้งที่ประชุมทราบประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์ซีมีโออินโนเทคเรื่องการขอต่ออายุบันทึกความตกลง (Memorandum of Agreement: 
MOA) ในการใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติมส าหรับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ซึ่งในทางปฏิบัติ หากศูนย์ 
มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารใด ๆ เพ่ิมเติม จะต้องท าเรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ก่อน
เนื่องจากศูนย์ฯ ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ประธานยังกล่าวถึงกิจกรรมส าคัญ
ที่ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ จะได้มีโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยดานังของเวียดนาม การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๕๐ ปีของศูนย์ ฯ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะเชิญประธานสภาซีเมค (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ของมาเลเซีย) มาร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ด้วย  
 ๓. พิธีเปิดการประชุม โดย Dr. Ramon C. Bacani ผู้อ านวยการศูนย์ซีมีโออินโนเทค กล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการบริหารของศูนย์และผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอจะได้มีโอกาส
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท้าทายและแนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศ  เพ่ือน าไปจัดท า 
ร่างแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 10 ของศูนย์ รวมทั้งเยี่ยมชมรูปแบบการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยดานัง
ของเวียดนาม ทั้งนี้ คาดหวังว่าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน 
ของศูนย์ฯ และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. 
Vo Trung Hung รองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยดานังของเวียดนาม ในฐานะประธาน ยังได้กล่าวเปิด 
การประชุมโดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศในการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
เพ่ือตอบสนองสิ่งท้าทายของโลกยุคดิจิทัลและการฝึกอบรมครู พร้อมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ซีมีโออินโนเทคขับเคลื่อน
กิจกรรมของศูนย์ฯ ผ่านการด าเนินความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศสมาชิก 
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของพิธีเปิด Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
ในฐานะ Ex-Officio Member ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ได้กล่าวถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของศูนย์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกซีมีโอสามารถน าแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทของประเทศท่ามกลางโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการหารือแลกเปลี่ยนสิ่งท้าทายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก  
ในประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้ให้ความส าคัญ ได้แก่ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา (TVET) และการอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อศูนย์ฯ ในการสร้างองค์ความรู้และริเริ่มแนวทางใหม่ ๆ ต่อไป  
 ๔. การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้มีโอกาส
น าเสนอจุดเน้นในการด าเนินงานของประเทศและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปรับหลักสูตรจากที่เน้นเนื้อหาสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา การสร้างมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 
การพัฒนาและฝึกอบรมครู การพัฒนาทักษะนักเรียนด้าน ICT และการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 

/ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี้  ในส่วนของประเทศไทย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ ได้กล่าวถึงการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญ ๖ ประการ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (ECCE) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมี 
การด าเนินความร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเรียนรู้ Coding และสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดของเด็กแบบมีเหตุมีผล และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาโดยเชื่อมโยงสู่ 
โลกแห่งการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งกล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ จ านวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน
ของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability: SEAMEO 
SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: 
SEAMEO STEM-ED) ซึ่งมีความพร้อมในการท างานร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของซีมีโอ โดยศูนย์ทั้งสองแห่ง
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และท้ายสุดได้กล่าวถึง 
สิ่งท้าทายในการพัฒนาการศึกษาโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ถือเป็นประเด็นส าคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล  

๕. ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของซีมีโอภายใต้วาระการพัฒนาการศึกษาของ 
ซีมีโอ ระหว่างปี ๒๐๑๕ – ๒๐๓๕ โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ๗ ประเด็น และมีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๔ ด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัด
ประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิก และการประชุมคณะกรรมการบริหารของ  
ซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่เป็นไปตามกลไกการด าเนินงานของซีมีโอ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบ 

 

/ความส าเร็จ... 
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ความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการจัดการเรียนรู้และ 
จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ๕ ปี ระยะที่ ๙ ของศูนย์ฯ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม 
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของศูนย์ฯ ระหว่างปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๑ ในรูปแบบของการจัดประชุมนานาชาติของศูนย์ฯ 
ครั้งที่ 16 การจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ วิดีโอ และเว็บไซต์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ผ่านเวทีเสวนาโต๊ะกลม  

๖. ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือประเด็นส าคัญของแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 10 ของศูนย์ฯ ปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๖ 
โดยมีจุดเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกอนาคต การปรับปรุงแนวทางการผลิต 
และพัฒนาครู การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิรูปเนื้อหาสาระการเรียนรู้  

อนึ่ ง  การประชุ มครั้ งนี้ ยั งจั ด ให้ มี พิ ธี ล งนามความร่วมมื อระหว่างมห าวิทยาลั ยดานั งกับ 
ศูนย์ซีมีโออินโนเทค และความร่วมมือระหว่าง Vietnam Institute of Educational Sciences (VNIES) กับ 
ศูนย์ซีมีโออินโนเทค ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก  
และน ามาปรับใช้พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม  ฯ ยังได้ 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยดานังของเวียดนามเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม (Maker Innovation Space) 
โดยมุ่งเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความคิดและข้อริเริ่มใหม่ ๆ ร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ส่งเสริมผู้เรียนในการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset Change) 
และน าองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการท างานเป็นทีมผ่านการใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based) เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการออกแบบ อันจะน าไปสู่การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดให้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารของศูนย์ ฯ ครั้งที่ 64 ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(รอยืนยัน)   
 

-------------------------------------- 
กลุ่มความร่วมมือระดับภมูิภาค 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 


