
 
  การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ที่ 44 

และการประชุมรัฐมนตรศีึกษาอาเซียน คร้ังที่ 4 
วันที่ 5-8 เมษายน 2552  
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กระทรวงศึกษาธิการไดรวมกับจังหวัดภูเก็ต 
เปนเจาภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 44 
และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 5-8 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเชอราตัน  
แกรนด ลากูนา จังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสที่
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ดํารง
ตําแหนงประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีเมค) และประธาน
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ในป 2552  
 
การจัดประชุมดานการศึกษาระดับภูมิภาค
ขางตน  มีเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนความ
รวมมือดานการศึกษาในภู มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะความรวมมือ
กับองคการซีมีโอ และอาเซียนซึ่งมีเครือขาย
ทรัพยากรมนุษยและวิชาการที่มีคุณคามหาศาลเพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 

พิธีเปดการประชุม 

พิธีเปดการประชุมอยางเปนทางการ 
จัดขึ้นในวันที่  6 เมษายน 2552   
เวลา10.00 น. โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการกลาวตอนรับ            
ผู เข าประชุม   พรอมทั้ งกล าวถึ ง
ความสําคัญในการประสานความ

รวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค เพ่ือลดชองวางการพัฒนาและสรางสังคมใหเกิดความเทาเทียม
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อยางทั่วถึง โดยรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการศึกษาดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับการ
จัดการศึกษาในสัดสวนที่สูงที่สุด  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน  การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการพัฒนาการศึกษาอย าง มีประสิทธิภาพเพื่ อขยายโอกาสทางการศึกษา  โดย
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยไดทํางานอยางใกลชิดกับสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 15 แหง  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาค ซึ่งถือเปนกาวสําคัญของการสรางประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 ดวย 

ด า โ ต ะ เ ส รี  ฮิ ชั ม มู ดิ น  บิ น  ตุ น  ฮุ ส เ ซ น 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแหงมาเลเซีย
ในฐานะประธานสภาซีเมคไดกลาวถึงความรวมมือ
ดานการศึกษาในภูมิภาคเพื่อรวมกันบรรลุเปาหมาย
ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยคํานึงถึง 
การรักษาคุณคาและความเปนเอกลักษณของ
อาเซียนดวย 
 

 
นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีไดกลาว
เปดการประชุมอยางเปนทางการ โดยกลาวถึงการที่
ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพแกทุกคน   พรอมทั้งนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งรัฐไดจัดการศึกษาเปนเวลา 
15 ปโดยไมเก็บคาใชจายตั้งแตนักเรียนชั้นอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยจัดสรรงบประมาณ

เปนเงิน  19 พันลานบาท เพ่ือครอบคลุมคาเลาเรียน ตําราเรียน ชุดนักเรียน สําหรับนักเรียน
จํานวน 12 ลานคน โดยจะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป   นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะการ พัฒนาคุณภาพครู การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  การ
จัดการศึกษาอยางเทาเทียมสําหรับ
ผู ด อ ย โ อ ก า ส  ผู พิ ก า ร  แ ล ะ                 
ผูประสบสภาวะยากไร เปนตน 
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การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน  
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานการประชุม โดยมี
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และ
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการองคการซีมีโอเขารวมประชุม ที่ประชุมไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานและมีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• การรายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมดานการศึกษาในกรอบอาเซียน 
และอาเซียน +3 

 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของอาเซียนภายใตการดําเนินงานดาน  

การศึกษาประกอบดวย การรายงานขอมติของ
การประชุมอาเซียนที่เกี่ยวของในดานการศึกษา  
การรายงานขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา
ระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 เร่ือง “การเสริมสราง
ความร วมมือด านการศึกษาเพื่ อบรรลุ
เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนที่     
เ อ้ื อ อ า ท ร แ ล ะ ร ว ม แ บ ง ป น ” ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเปน
เจาภาพ การรายงานผลโครงการประเมินผล
หลักสูตรอาเซียน การรายงานขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายระดับอุดมศึกษาของประเทศ
อาเซียน+3   ความรวมมือดานการศึกษาภายใต
กรอบความรวมมืออาเซียน+3 (จีน เกาหลี และ
ญี่ปุน) ความรวมมือดานการศึกษาภายใตกรอบ
ความรวมมือเอเชียตะวันออก และการรายงาน

ผลการดําเนินการและการปรับแกไขกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

• การจัดทําแผนการดําเนินงาน 5 ป ดานการศึกษาในอาเซียน และอาเซียน +3   
  ที่ประชุมฯ เห็นชอบตามขอเสนอของเลขาธิการอาเซียนในการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานดานการศึกษาในอาเซียนระยะ 
5 ป  พรอมทั้งมอบใหสํานักเลขาธิการ
อ า เ ซี ย น เ ป น ผู จั ด ทํ า ร า ง แ ผนก า ร
ดําเนินงาน   โดยใหรวมหารือกับสํานัก
เลขาธิการองคการซีมีโอ และหนวยงาน
ดานการศึกษาที่เกี่ยวของ และใหสํานัก
เลขาธิการอาเซียนนําเสนอรางแผนการ
ดําเนินงานดังกลาวตอที่ประชุมเจาหนาที่
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อาวุโสของอาเซียนดานการศึกษาและที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเซบู 
ประเทศฟลิปปนส  
 
การปรับแกไขกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน   
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการปรับแกไขกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
พรอมทั้งเห็นชอบให มีการลงนามในกฎบัตร
เ ค รื อ ข า ย มหาวิทยาลัยอาเซียน
ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร ประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียนคร้ังที่ 5 ณ ประเทศฟลิปปนส ในป 
พ.ศ. 2553 โดยให เครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนเปนองคกร ระหวางประเทศ เพ่ือ
จะไดมีอํานาจในการ ลงนามและเปนองคกร
ตามกฎหมาย และ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
โครงสรางของอาเซียนอยางเปนทางการ  ขณะน้ีมีมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนจํานวน 21 แหง และอาจเพิ่มจํานวนถึง 30 มหาวิทยาลัย หรือมากกวานี้ โดยมีประเทศ
จีน ญี่ปุน และเกาหลี เขามารวมดวย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถแลกเปลี่ยนหนวยกิต 
ขามมหาวิทยาลัยและขามประเทศได และจะนําไปสูการจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกทางดานภาษา วัฒนธรรม และกฎหมาย 

• รางแถลงการณการประชุมรัฐมนตรศีึกษาอาเซียน คร้ังที่ 4 
   ที่ประชุมฯ  เ ห็นชอบร าง

แถลงการณการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ตามที่ 
สํานักเลขาธิการอาเซียนเสนอ  ซึ่ง
ประกอบดวยการสงเสริมความ
รวมมือดานการศึกษาดวยการ
จัดทํารางแผนการศึกษาอาเซียน
ระยะ 5 ป การปรับแกไขกฎบัตร
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
 
การรายงานผลการประชมุสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 44  
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานการประชุม               
สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 44 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินโครงการและงบประมาณของสํานักเลขาธิการซีมีโอ ตลอดจนศูนยและโครงการระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอที่สงเสริมการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคในบริบทตางๆ ดังนี้ 
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การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมสภา
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ครั้งที่ 44 ที่ประชุมฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย เปน
ประธาน ไดใหความเห็นชอบในการดําเนิน

โครงการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ ดังนี้ 

• การจัดตั้งศนูยระดับภูมภิาคดานการศึกษาพิเศษที่ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเปน 
ศูนยระดับภูมิภาคดานการศึกษาพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใหความสําคญั
ตอการพัฒนาศักยภาพคร ู  นักการศึกษา และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานดานการศึกษาพิเศษ  
การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาดานเทคนิค ฯลฯ 

• การจัดตั้งศนูยระดับภูมภิาคแหงใหม 
3 ศูนย ประกอบดวย การพัฒนาครู และ
บุคลากรการศึกษาดานวทิยาศาสตร   
ดานคณิตศาสตร และดานภาษาศาสตร  
ที่ประเทศอนิโดนีเซีย เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดวยการจัดการฝกอบรม การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น การวิจัย ฯลฯ ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และดานภาษาศาสตร 

• การรับรองใหมหาวิทยาลัย Tsukuba เปนสมาชิกสมทบขององคการซีมีโอ  

• การรายงานผลการดําเนินโครงการตางๆ ของซีมีโอ เชน โครงการการใชภาษาแมสําหรับสื่อ
การสอน โครงการความรวมมือระหวางซีมีโอและสหประชาชาติในการพัฒนาคุณภาพของน้ํา 
และการพัฒนาสุขอนามัยในโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต เปนตน 

• ที่ประชุมรับทราบการดําเนินโครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต  พรอมทั้งใหความเห็นชอบหัวขอโครงการเพื่อขับเคลื่อนความรวมมือดาน
การศึกษาสําหรับกลุมคนดอยโอกาสทุกรูปแบบ จํานวน 10 โครงการ ประกอบดวย       

1. โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย  
ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการ 

2. การจดัระบบการติดตามนกัเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุมที่
ยังไมไดรับการศึกษา ประเทศฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการ 



 6 

3. การสงเสริมการศึกษาสําหรบัสตรีและเด็กหญิง ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินโครงการ 

4. การสรางกลไกการศึกษาสําหรับกลุมผูยัง
ไมเขาถึงการศึกษา  
5. การจัดการศึกษากอนระบบวยัเรียน  
ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม เปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินโครงการ (ประเทศไทย
เสนอเปนประเทศรวมดําเนินการ) 
 
 

6. การเสริมสรางการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ สปป. ลาว เปนเจาภาพ 
หลักในการดําเนินโครงการ   

7. การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับ
การรูหนังสือและการดําเนินชีวิต ประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการ  

8. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไร
ที่อยูและไมมีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซีย 
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการ   

9. การจัดการศึกษา การดูแล และ
การใหบริการการปรึกษาสําหรับเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส   

10. การจัดการศึกษาเพื่ อเตรียม
ความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติ
และสภาวการณฉุกเฉินตางๆ ประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการ
ดําเนินโครงการ 
       ในระหวางการประชุม ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย ไดเสนอให
ป ร ะ เทศไทยร ว ม ดํ า เนิ น โค ร งกา รกา รจั ดกา รศึ กษาก อนร ะบบวั ย เ รี ยนร ว มกั บ                          
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตามนโยบายรัฐบาลปจจุบันที่ใหความสําคัญตอการสนับสนุน
การศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่รัฐไดจัด
การศึกษาใหแกทุกคนในประเทศโดยไมเก็บคาใชจายเปนเวลา 15 ป  
 
การประชุมเชิงนโยบายดานการพัฒนาครู 
กระทรวงศึกษาธิการของไทยไดจัดใหมีการจัดการประชุมเชิงนโยบายในหัวขอการพัฒนาครู 
โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการของไทยเปนองคปาฐก เพ่ือนําการอภิปราย และเปดโอกาสใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศตางๆ ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
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พัฒนาครูในบริบทของภูมิภาค   พรอมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอยอย  
5 เรื่อง ไดแก  

• การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

• การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมดอยโอกาส  

• การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

• การประกันคุณภาพทางการศึกษา   

• การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา    
 รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ  ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนรากฐานสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต โดยคํานึงถึงกระบวนการ
ถายทอดความรูใหแกผูเรียน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยจะตองมีการพัฒนาแบบ          
องครวม โดยคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพทางปญญาควบคูไปกับการพัฒนาดานรางกาย 
อารมณ และการอบรมใหเปนคนดี พรอมทั้งจัดการศึกษาที่ครอบคลุมผูเรียนอยางทั่วถึง รวมทั้ง
ผูพิการ และผูดอยโอกาส ภายใตกระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุน และสามารถตอบสนอง
ความตองการของแตละบุคคลได พรอมทั้งใหความสําคัญตอการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวไดเพ่ิมบทบาทสําคัญของครูในปจจุบัน  นอกจากนี้ ไดกลาวอางอิงรายงาน 

McKinsey Report (2007)  เกี่ยวกับประเด็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอน พรอมทั้ง
บทสรุปที่ใหความสําคัญใน 3 ประเด็น ไดแก 
1)   คุณภาพของครูผูสอน 2) การพัฒนาการ
เรียนการสอน และ 3) การสอนที่มี
ประสิทธิภาพคือความสําเร็จของผูเรียน  

ในประเด็นด านการพัฒนาครู ใน
ประเทศไทย  ควรใหความสําคัญตอการ
สงเสริมศักยภาพครูและเพิ่มแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพดังกลาว  นอกจากนี้ ควรมี
การเตรียมความพรอมสําหรับครูในอีก 10 ป
ขางหนาซึ่งจะมีครูไทยเกษียณอายุถึง 30%   
พรอมทั้งใหความสําคัญตอการเสริมสราง
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูดวยการจัดการฝกอบรมและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เชน        
ความรวมมือกับองคการยูเนสโก เปนตน 

 ในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดาน
การพัฒนาคุณภาพครูขางตน  สิงคโปรไดเนนในดานการยกระดับคุณภาพและการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ใหคนรุนหลังสามารถเปนครูอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการฝกอบรมผูบริหาร
การศึกษา ใหมีโอกาสไปอบรมในตางประเทศและสามารถไปสอนในตางประเทศได โดยจะมี
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กองทุนสนับสนุนในเรื่องดังกลาว ในขณะที่ฟลิปปนส จะเนนการเรียนการสอนแบบคละชั้น  
เนนการศึกษาพิเศษ และแจกคูปองการศึกษาแกเด็กยากจน สําหรับประเทศมาเลเซีย ไดเนน
การยกระดับคุณวุฒิสถานภาพคร ู  เปนตน 

 
  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรายงานผลการประชุมระดับภูมิภาค
วาดวยความรวมมือดานคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา  ซึ่งประเทศไทยจะเปน
เจาภาพจัดประชุม  ระหวางวันที่  16-18 มีนาคม 2552 ณ กรุงเทพมหานคร   พรอมทั้งเสนอ
ขอคิดเห็นในการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพและความเสมอภาคใน
ประเทศสมาชิกซีมีโอ  
 

การเจรจาทวิภาคี 
• กระทรวงศึกษาธิการไทย-สํานักงานยูเนสโก 

กรุงเทพฯ 
วันที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทย ไดรวมเจรจาทวิภาคีกับ Mr.  Kwang-jo Kim 
ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดย Mr. Kwang-

Jo Kim ไดกลาวแสดงความยินดีตอนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ในโอกาสเขารับตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย  และความพรอมของสํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ ที่จะกระชับความรวมมือดานการศึกษากับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก โดยเฉพาะในดานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอยางยืน และ
ความรวมมือในกรอบความรวมมือดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ  
อันเปนขอบขายงานขององคการยูเนสโก เปนตน 

 

• กระทรวงศึกษาธิการไทย - กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย 
 วันที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดรวมเจรจาทวิภาคี
กับ H.E. Dato’ Sri Hishammudin bin 
Tun Hussein รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย   โดย
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย 
กลาวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ
มาเลเซียในการจัดสรรทุนการศึกษา
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สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 60 ทุนเพ่ือไปศึกษาตอ ณ ประเทศมาเลเซีย เปนเวลา
ติดตอกัน 6 ป   และประเทศไทยพรอมยินดีที่จะสนับสนุนการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอวา
ดวยการศึกษาพิเศษที่ประเทศมาเลเซีย เพ่ีอเสริมสรางศักยภาพครู นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่
การศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษในรูปแบบของการจัดฝกอบรมตางๆ ตามที่ประเทศ
ไทยไดใหความรวมมือจัดการอบรมดังกลาวใหแกครูของมาเลเซียดานการศึกษาพิเศษที่ผานมาดวย  
                      กระทรวงศึกษาธิการไทย - กระทรวงศึกษาธิการแหงสหภาพพมา  

วันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 08.00 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดรวมเจรจาทวิภาคีกับ H.E. Dr. Chan Nyein รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของสหภาพพมา โดยประเทศไทยยินดีใหความรวมมือกับสหภาพพมาในการสง
อาจารยไทยไปสอนภาษาไทยที่ยางกุง  และสหภาพพมาจะสงอาจารยชาวพมามาสอนภาษาพมาใน
ประเทศไทยดวย    โดยมอบใหสํานักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการ นอกจากนี้ 
สหภาพพมาประสงคจะสงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสายอาชีวศึกษามาฝกอบรมที่ประเทศ
ไทยเปนเวลา 3 สัปดาห ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของสหภาพพมายังได
เชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไปเยือนสหภาพพมาดวย 

• กระทรวงศึกษาธิการไทย-กระทรวงศึกษาธิการแหง สปป. ลาว 
วันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการไดรวมเจรจาทวิภาคีกับ H.E Mr.Lytou Bouapao รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของ สปป. ลาว  โดยประเทศไทยยินดีใหความสนับสนุน สปป. ลาว ในดานการ
สนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยแกประเทศลาว  รวมทั้งใหการสนับสนุนการอบรมผูอํานวยการ

ศูนยภาคของ สปป. ลาวเกี่ยวกับการอบรม
ดานวิชาชีพเพ่ือเปนตนแบบในการนําไป
ขยายผลฝกอบรมใหแกครูของ สปป. ลาว 
ตอไป โดยมอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ะ ศึ ก ษ า แ ล ะ สํ า นั ก ง า น           
สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เปนหนวยงานดําเนินการ 
  

 
การจัดการศึกษาดูงาน 
ในวันที่ 7 เมษายน 2552 ผูเขาประชุมฯ ยังไดมีโอกาส
เยี่ ยมชมโรง เรี ยนสตรี ภู เก็ ต  โรง เรี ยน  British 
International School และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  
ในครั้งนี้ดวย 
 
 



 10 

การจัดนิทรรศการ 
ในระหวางการประชุมซีเมค ครั้งที่ 44 และการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ไดมีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับองคการซีมีโอ และ
บทบาทของประเทศไทยในองคการซีมีโอ ผลงานของ
โครงการตางๆ ของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ จํานวน  
15 แหง โครงการเครือขายโรงเรียนเพ่ือคุณภาพและความ   

เสมอภาคของซีมีโอ  การพัฒนาครูในบริบท
ต า งๆ    ผลงานของ เยาวชน เกี่ ย วกั บ        
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย และผลงานนวัตกรรม
ด านอาชีวศึกษา  การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน 
 ในกรอบความรวมมือกับอาเซียน  
ไดมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการใหความรู
เกี่ยวกับอาเซียน  การขับเคลื่อนความรวมมือ
ดานการศึกษาในอาเซียน ผลงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และผลงานภาพวาด
เยาวชนจากประเทศอาเซียนในหัวขอ  “ความเหมือนในความแตกตาง : หนทางสูประชาคม
อาเซียนในฝน” ดวย 
 
 
 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

www.bic.moe.go.th 
 



สุนทรพจน/คํากลาว/เอกสารที่เก่ียวของ 

+ คํากลาวสุนทรพจนและพิธีเปดอยางเปนทางการในการประชุมสภารัฐมนตรศีึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรศีึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4  
โดยนายกอรปศักดิ ์สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา จังหวัดภูเก็ต (ไทย/อังกฤษ) 
+ คําปราศรัยในพิธีเปดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา ครั้งที่ 44 โดย ดาโตะเสร ีฮิชัมมูดิน  
ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการแหงมาเลเซีย และประธานสภารฐัมนตรศีึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต (ไทย/อังกฤษ) 
+ คํากลาวเปดการประชุมสภารัฐมนตรศีึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 44 และการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซยีน ครั้งที่ 4 ของนายจุรินทร ลักษณวศิิษฏ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. หอง Andaman 
Ballroom โรงแรม Sheraton Grande Laguna จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย (ไทย/อังกฤษ) 
+ Closing Address of His Excellency Mr. Jurin Laksanawisit, Minister of Education 

of Thailand and President of SEAMEO council at the 44  SEAMEO Council 
Conference April 8, 2009 at 09.00 hrs. Andaman Ballroom, Sheraton Grande 
Laguna Hotel, Phuket

th

+ JOINT STATEMENT OF THE FOURTH ASEAN EDUCATION MINISTERS MEETING 
(4  ASED) 5-8 April 2009, Phuket,Thailandth

 
 
 

http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/DPMopeningThai-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/DPMopeningEng-44thseamec.pdf
http://www.moe.go.th/
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/DPMopeningEng-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/welcome-MOEThai-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/welcome-MOEEng-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/closing-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/closing-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/closing-44thseamec.pdf
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http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/closing-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/speech/2009/closing-44thseamec.pdf
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/B2/ASEAN/4thASED-joint-statement.doc
http://www.bic.moe.go.th/fileadmin/BIC_Document/B2/ASEAN/4thASED-joint-statement.doc
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