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สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๘ 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงแรม Royal Cliff Hotels Group จอมเทียน-พัทยา จังหวัดชลบุรี 
----------------------------- 

 
๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือการประชุมสภาซีเมค (Southeast 
Asian Ministers of Education Council  Conference: SEAMEC) เป็นการประชุมของกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย รัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก ๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สปป. ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม ประเทศสมาชิกสมทบ       
๘ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร 
หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council 
on Distance Education: ICDE) มหาวิทยาลัย Tsukuba และบริติช เคาน์ซิล 

การประชุมสภาซีเมค มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายภายใต้กรอบความร่วมมือซีมีโอ 
รับทราบความก้าวหน้า ผลส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กิจกรรม และโครงการขององค์การซีมีโอ
และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายของส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกซีมีโอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษาในภูมิภาค ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การได้ก าหนด   
ให้มีการประชุมทุกปี โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม              
เมื่อการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๖ ในปี ๒๕๕๔ ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายวาระ
การด ารงต าแหน่งของประธานสภาซีเมค จากเดิม ๑ ปี เป็น ๒ ปี จึงส่งผลต่อก าหนดการจัดประชุมสภาซีเมค   
เป็นทุก ๒ ปี 

ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ ระหว่างวันที่ 
๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าประชุมจ านวน ๒๑๐ คน  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ  สมาชิกสมทบ  หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ  ศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์จากองค์การระหว่างประเทศและองค์กร 
ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าว  จะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
มากขึ้นต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และข้อริเริ่มใหม่  ๆ เพ่ือด าเนินกิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกซีมีโอในอนาคต 
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๒. การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session)              
H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนามในฐานะประธานสภาซี เมค           
เป็นประธานการประชุม วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จากประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของซีมีโอ โดยในส่วนของประเทศไทย 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ฝ่ายต่างประเทศ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ             
และผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ทั้งนี้ ที่ประชุมให้การรับรองเรื่องส าคัญ ได้แก่ งบประมาณ
ขององค์การซีมีโอ แผนพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ การขอปรับกฎระเบียบของ          
ศูนย์ SEAMEO RECFON (ประเทศอินโดนีเซีย) ในเรื่องสัญชาติของรองผู้อ านวยการศูนย์ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติ     
ของประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยไม่ควรจ ากัดเฉพาะสัญชาติอินโดนีเซีย องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ 
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และสิงคโปร์  รวมถึงเรื่องความร่วมมือ
ระหว่างองค์การซีมีโอและสถาบันการพัฒนาการศึกษาของเกาหลี  (Korean Educational Development 
Institute - KEDI) ซ่ึงจะได้มีการลงนามในโอกาสต่อไป 

 
๓. พิธีเปิดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘  

พลเ รื อ เอก  ณรงค์  พิ พัฒนาศั ย  รั ฐ มนตรี ว่ า กา ร
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ เป็น
ประธานพิธีเปิด  ในวันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.      
โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสภาซีเมคอีกครั้ ง  พร้อมทั้งชื่นชมกับความส าเร็จ      
ขององค์การซีมีโอทีค่รบรอบการก่อตั้ง ๕๐ ปี ในปี ๒๕๕๘ และกล่าวว่า
การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีทีป่ระเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ   
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาค โดยเชื่อมั่นว่าตลอดการประชุมสภาซีเมค รวมถึง   
การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี จะสามารถสะท้อนพลังแห่งภูมิปัญญาและความมุ่งมั่นที่สมาชิกสภาซีเมค   
จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนาคต  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทย

ตระหนักถึงการด าเนินความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและซีมีโอ       
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติและภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือ
ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนา
ให้พลเมืองของชาติและเยาวชนในยุคปัจจุบันให้สามารถด ารงชีวิต     
ในสั งคมดิจิทัล  และสามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในองค์รวม นอกจากนี้     
ยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะชีวิตและสังคม ที่เหมาะสม เป็นพลเมืองของชาติ

ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมของภูมิภาคในปัจจุบันและเป็นพลเมืองของโลก ในอนาคต 
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นอกจากนี้ H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม   ในฐานะประธาน       
สภาซีเมค ได้กล่าวยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค    
ครั้งที่ ๔๘ ที่จังหวัดชลบุรี และในปี ๒๕๕๘ องค์การซีมีโอครบรอบ ๕๐ ปี 
เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจที่แน่นแฟ้น
ระหว่างภูมิภาคด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในภูมิภาคในการ         
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (๒๕๕๘-๒๕๗๘) ซึ่งที่ประชุม Strategic Dialogue of Education Ministers ที่สปป. ลาว ได้เห็นพ้อง
และรับรองประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ๗ ประการ ที่ต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
โดยในส่วนเวียดนามนั้น ได้เข้าเป็นสมาชิกของซีมีโออย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี ๒๕๓๕ ซึ่งในช่วง ๒๓ ปีที่ผ่านมา   
ของการท างานร่วมกับซีมีโอ เวียดนามได้ให้การสนับสนุนต่อการปฏิรูปองค์การซีมีโอและความร่วมมือของภูมิภาค
ในฐานะประเทศสมาชิกของซีมีโอ และได้ย้ าถึงข้อภารกิจที่มีต่อองค์การซีมีโอ โดยเสนอให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
รวมถึงการด าเนินข้อริเริ่มของซีมีโอด้วย อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมคในช่วง         
ที่ผ่านมาได้ด าเนินภารกิจที่ส าคัญโดยการเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ
ท าให้เห็นถึงขอบข่ายและสิ่งท้าทายที่ส าคัญซึ่งควรเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม  ได้จัดให้มีการประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี  ขององค์การซีมีโอ   
พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัล “SEAMEO 50th Anniversary Recognition Award”  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเป็นประธานมอบรางวัล   
ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้องค์กรในช่วงที่ผ่านมาจ านวน ๖ คน   
จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 
และเวียดนามซึ่งล้วนเป็นผู้น าทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ 
ส าหรับประเทศไทยผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล 
วิเชียรเจริญ อดีตผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้มีบทบาท
ส าคัญในการริเริ่มขยายความร่วมมือขององค์การซีมีโอกับคู่ภาคีอ่ืน ๆ 
ทั้งในและนอกภูมิภาค 

 
๔. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) 

๔.๑ พิธีเปิดการประชุมเต็มคณะ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการของไทย ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค    
และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ มีวาระ ๒ ปี ต่อจาก  
H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
และฝึกอบรมของเวียดนาม และ  H.E. Dr. Anies Rasyid Baswedan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
และวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาซีเมคและรองประธานการประชุม     
สภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้กล่าวในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
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ครั้งนี้ว่า ขอชื่นชมและขอบคุณรัฐมนตรีฯ เวียดนาม ในฐานะประธานสภาซีเมค  ครั้งที่ ๔๗ ที่ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ขององค์การซีมีโอในช่วงที่ผ่านมา และแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีฯ  อินโดนีเซีย  ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง   
รองประธานสภาซีเมคฯ พร้อมกันนี้จะสานต่อการด าเนินงานในกรอบซีมีโอเพ่ือสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาค พร้อมทั้งได้ย้ าถึง
เจตนารมณ์ที่จะได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิก ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอและเครือข่าย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของซีมีโอให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องสืบไป 

อนึ่ง H.E. Prof. Dr. Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม
ในฐานะประธานสภาซีเมคที่ก าลังจะพ้นจากต าแหน่ง ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ 
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้อ านวยการศูนย์/เลขาธิการเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมคในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา  โดยในระหว่าง
การเยือนประเทศสมาชิกนั้น ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินโครงการ และกิจกรรมของซีมีโอ
และได้เห็นถึงความเข้มแข็งขององค์การและศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคขององค์การซีมีโอ ในการปฏิบัติภารกิจ   
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของซีมีโอและวาระการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘  ทั้งนี้  ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ระดับ
ภูมิภาคแห่งใหม่ในอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว กัมพูชา ติมอร์ เลสเต อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง           
ที่แข็งแกร่งระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ส าหรับความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืน ๆ นั้น ยังได้มีการขยาย          
การด าเนินงานทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในสิ้นปีนี้ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีศึกษา
จากประเทศสมาชิกซีมีโอโดยกล่าวยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค 
และพร้อมใหก้ารสนับสนุนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ระดับภูมิภาค
เพ่ือผลักดันการด าเนินงานของซีมีโอให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมกันนี้ยังได้มีการต้อนรับองค์กร China Education Association 
for International Exchange (CEAIE ) เข้าเป็นหน่วยงานสมทบแห่งใหม่
ของซีมีโอด้วย  

๔.๒  สาระส าคัญของการประชุมเต็มคณะ  
 ๔.๒.๑ การรับทราบความก้าวหน้าข้อริเริ่มต่าง ๆ และสรุปข้อตกลงจากการประชุมผู้อ านวยการ   

ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ปี ๒๕๕๗ และการติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ระดับภูมิภาค   
ของซีมโีอ 

๔.๒.๒ การรับทราบและให้ความเห็นชอบสถานะและการใช้
ประโยชน์จากเงินบริจาคโดยสมาชิกสมทบ และประเทศไทยมอบให้แก่
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ สถานะของเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาของซีมีโอ 

๔.๒.๓ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณราย ๓ ปี ของซีมีโอ 
ระหว่างปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และงบประมาณพัฒนา
บุคลากรจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



Page | ๕  

๔.๒.๔ การรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและกิจกรรมของซีมีโอ  ศูนย์ระดับภูมิภาค      
และที่ด าเนินการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ภาคีเครือข่าย  และหุ้นส่วนความร่วมมือ อาทิ การด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปีของซีมีโอ การพัฒนาปรับปรุงการจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ
สมาชิกซีมีโอ โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนของซีมีโอ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของซีมีโอ การประชุมการศึกษาและการพัฒนาระดับภูมิภาคว่าด้วยวาระการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘            
และภายหลังการศึกษาเพ่ือปวงชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การด าเนินโครงการ SEAMEO College  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ การด าเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์
ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์การซีมีโอ     
การด าเนินกิจกรรมระดับภูมิภาคในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี องค์การซีมีโอ โครงการความร่วมมือระหว่างซีมีโอ   
และเยอรมนีเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน โครงการความร่วมมือระหว่างซีมีโอและสหราชอาณาจักรในโครงการวิจัย
ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมการพัฒนากับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม 
การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Tsukuba ศูนย์อาเซียน-จีน  ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย ยูเนสโก และยูนิเซฟ เป็นต้น 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไทย ในฐานะประธานสภาซีเมคและประธาน
การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ ได้กล่าวปิดการประชุมครั้งนี้  
โดยขอบคุณสมาชิกสภาซี เมคที่มีส่ วนร่ วมในการอภิปราย           
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์   อันจะน าไปสู่การพัฒนา เพ่ือให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป  
 
๕. การประชุมเชิงนโยบาย หัวข้อ “การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคต” (Policy Forum  on 
Digital Learning for Creating Future Global Citizens) วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘              

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหัวข้อดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษา
ทางไกล ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงได้เชิญ  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงศึกษาธิการไทย  เป็นองค์ปาฐก  โดยได้กล่าวน าถึงวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือสร้าง     
พลเมืองโลกในอนาคต และน าเสนอข้อเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ผ่านต าราเรียนและการใช้เทคโนโลยี         
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ประเทศไทยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพ้ืนที่ห่างไกล  เพ่ือเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายและเสนอมุมมองในการพัฒนาการศึกษา
ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบโดยสอดคล้องกับบริบทในประเทศของตน
ทั้งนี้ การเรียนรู้ดิจิทัลในโลกปัจจุบันที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นและจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค อย่างไรก็ตาม ครูเป็นปัจจัยส าคัญต่อการน านักเรียน   
สู่การเรียนรู้ จึงควรพัฒนาครูให้ทันสมัยและสามารถเลือกใช้ดิจิทัลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน      
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๖. การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “ซีมีโอในทศวรรษหน้า”  (Ministerial Round-Table 
Meeting on SEAMEO in the Next Decade) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้กล่าวน าในการประชุม 
ถึงความมุ่งมั่นขององค์การซีมีโอในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้ก้าวทันกระแสโลก            
มาโดยตลอด รวมทั้งพยายามก าหนดวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม       
ในการประชุมโต๊ะกลมหัวข้อ “ซีมีโอในทศวรรษหน้า” จะเน้นการมองไปข้างหน้าเพ่ือส่งเสริมการท างาน         
ขององค์การ  โดยกรอบการหารือเชิงนโยบายในครั้งนี้อ้างอิงตาม ๗ ประเด็น ซึ่งที่ประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์
ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ได้เห็นพ้องร่วมกันเมื่อคราวการประชุมในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ สปป. ลาว ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 
๒) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓) การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพ่ือรับมือในสภาวะฉุกเฉิน 
๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
๕) การปฏิรูปการศึกษาและการให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 
๖) การสร้างเอกภาพด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย 
๗) การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีระหว่างกัน    

โดยมีข้อเสนอแนะ ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จ านวน ๒๑ แห่ง       
๒) การเชื่อมโยง ๗ ประเด็นระดับภูมิภาคไปสู่การให้การศึกษาเพ่ือการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ                 
๓) การสนับสนุนการพัฒนาครูและการสร้างมาตรฐานสมรรถนะของครู โดยใช้เวทีการพระราชทานรางวัล     
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนื่องในโอกาสวันครูโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  ๔) การสนับสนุน           
การเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนด้านความรู้และทักษะฝีมือในทุกระดับ ๕) การส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวในการ
จัดการศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อภิปรายถึงการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค  ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมาย  
การท างานร่วมกันระหว่างซีมีโอและอาเซียน วาระการศึกษาเพ่ือปวงชนภายหลังปี ๒๕๕๘ การทบทวนการท างาน
ขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาค รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพ่ือให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ภูมิภาคนี้และภูมิภาคอ่ืน โดยมอบให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสของซีมีโอไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป  ในท้ายสุด
ของการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย   
ได้กล่าวเน้นย้ าถึงการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    
การพัฒนาคุณภาพครู  และการส่งเสริมการฝึกอบรม       
ในสายอาชีพเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ     
ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่การมีงานท าในตลาดโลก 
ซึ่งหลายประเทศต่างมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยต้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุผล อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
๗. การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแจ้งสถานที่จัดประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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๘. การประชุมหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้ประชุม

หารือทวิภาคีกับ ๕ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย สปป. ลาว 
อินโดนีเซีย และติมอร์ เลสเต ซึ่งเน้นส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษา
และมองว่าประเทศไทยควรเป็นศูนย์กลางในการจัดอาชีวศึกษา
โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชน และจากการหารือครั้งนี้    
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน   
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดอาชีวศึกษา 
ของไทย รวมถึงประเทศมาเลเซียซึ่งให้ความสนใจมหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบของไทย  โดยขอศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ในช่วงปีหน้า
เป็นต้นไปที่ภูมิภาคนี้ก าลังจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่จะท าให้ภูมิภาค
เกิดประโยชน์และสามารถขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการผลักดันประเด็นส าคัญ            
ไปสู่การปฏิบัติ ดังสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการประชุมหารือทวิภาค ีดังนี้ 

๘.๑ การร่วมกันสร้างความเข้มแข็งขององค์การซีมีโอเพ่ือพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศร่วมกัน 
๘.๒ การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม 

และประเพณี รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูและการศึกษา
ที่มีคุณภาพของนักเรียน 

๘.๓ การลดช่องว่างด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลชนบท โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา 

๘.๔ การส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรของประเทศให้สามารถประกอบอาชีพ    
และการมีงานท า ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ 

๘.๕ การยกระดับศักยภาพของครู โดยการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 

๘.๖ ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่น่าจะน าไปสู่ความร่วมมือในอนาคตได้นั้น ควรจะได้มีการประชุม
หารือรายละเอียดระหว่างกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสก่อน 
 
๙. การแถลงข่าวภายหลังพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ 

รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการไทย        
ได้กล่าวถึงผลส าเร็จของการจัดประชุมครั้งนี้   ซึ่งประเทศไทย  
ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการและด้านการบริหาร
จัดการทั่วไป โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลาย
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ส าหรับประเด็นส าคัญของการประชุม 
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาซีเมคและประธานการประชุมสภาซีเมค 
ครั้งที่ ๔๘ ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ภารกิจภายหลังจากนี้
ไปอีก ๒ ปี ในฐานะประธานสภาซีเมค  จะต้องติดตามงาน  

ของซีมีโอเพ่ือสานต่อการด าเนินงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันให้ เป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกับปัญหาของประเทศ  
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ในภูมิภาค เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน  การผลักดัน     
ซีมีโอเพ่ือการพัฒนาครูโดยร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการเยือนประเทศสมาชิก  ตรวจเยี่ยม          
การด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาค  และส านักงานเลขาธิการซีมีโอเพ่ือรับทราบข้อปัญหาอุปสรรค             
ของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา และหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในเวทีหารือเชิงนโยบายของรัฐมนตรี
ศึกษานั้น ได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การเรียนรู้ ดิ จิทัลเ พ่ือสร้ างพลเมืองโลกในอนาคต   ส าหรับ    
การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีได้มีการน าเสนอมุมมองเกี่ยวกับ  
ซีมีโอในอนาคตเพ่ือการพัฒนาการศึกษาใน ๑๐ ปี ข้างหน้า       
อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความร่วมมือ       
ในภูมิภาคร่วมกัน  ทั้งนี้  ในการประชุมหารือทวิภาคีได้เน้นส่งเสริม           
การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน และการจัดการศึกษาในสายอาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า  

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ นี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย          
เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ าพร้อมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม    
ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ Royal Cliff Hotels Group และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เป็นเจ้าภาพ     
งานเลี้ยงอาหารค่ า ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ The Zign Hotel Pattaya ด้วย 
 

-------------------------------------------------------- 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 
 


