
ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวโุสขององคก์ารซีมีโอ 

(37th SEAMEO High Officials Meeting) 
************************* 

 

 ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รบัมอบหมายจาก
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานในพธิเีปิดการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสขององคก์ารรฐัมนตรี
ศกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ซมีโีอ) ครัง้ที ่๓๗  (37th SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙ .๐๐ น.                     
และเป็นประธานงานเลีย้งอาหารค ่าในวนัเดยีวกนั เวลา ๑๙.๐๐ น. 
 ใ น พิ ธี เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม  รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความส าคัญในการจัดการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติและ
เป้าหมายการศกึษา เพื่อปวงชนของยเูนสโก รวมถงึการพฒันาชนกลุ่ม
น้อยและผูด้อ้ยโอกาส โดยส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ เสมอภาค 
และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรยีนอนัจะน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ยืนและการเป็นพลเมืองโลก  อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินงานด้านการพฒันาการศกึษาควรบูรณาการในระดบัภูมภิาค
และระดบัโลก โดยวาระการศึกษาภายหลงัปี ๒๕๕๘ ยงัคงมุ่งเน้นใน
เรื่องของการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อพฒันาการศกึษาในทุกระดบั การส่งเสรมิความเสมอภาคและการเขา้ถงึ
โอกาสทางการศกึษา การพฒันาคุณภาพครูและนักเรยีน รวมทัง้การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ 
การสร้างทกัษะชวีิต   และการท างาน และนวตักรรมทางการศึกษา ตลอดจนการบรหิารจดัการองค์กร 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 นอกจากนี้ ดร. กฤษณพงศ์ กีรตกิร ยงัได้เน้นย ้าถงึบทบาทของ “ครู” ว่าเป็นบุคลากรส าคญั         
ผู้ขบัเคลื่อนการพฒันาการศึกษา และประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาครู รวมทัง้        
ในปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นปีที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงเจรญิพระชนมายุครบ          
๖๐ พรรษา ดังนัน้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี           
ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร จึงได้ขอพระราชทานชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัร ี 
(Princess Maha Chakri Award) เพื่อมอบให้ครูในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ผู้ทุ่มเทปฏบิตังิาน    
และมผีลงานดเีด่นเข้ารบัพระราชทานรางวลั โดยจะเริม่พระราชทานรางวลัเป็นครัง้แรกในเดอืนตุลาคม 
๒๕๕๘ ที่ประเทศไทย ทัง้นี้ ในฐานะประธานมูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัร ีได้ขอขอบคุณประเทศ
สมาชกิซมีโีอทีใ่หก้ารสนับสนุนและร่วมมอืในการเผยแพร่ขอ้มลูรางวลัฯ ใหแ้ก่หน่วยงาน/องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้การด าเนินกระบวนการคดัเลอืกเพื่อเสนอชื่อครเูขา้รบัรางวลัใหแ้ก่กระทรวงศกึษาธกิารไทย 
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 ส าหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุ โสของซีมีโอ ครัง้ที่  ๓๗   ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิารไทย จะเป็นประธานในการประชุมเตม็คณะ ระหว่างวนัที ่๒๖ - ๒๗  พฤศจกิายน 
๒๕๕๗ โดยประเด็นส าคญัที่จะมกีารอภปิรายในการประชุมครัง้นี้  คอื การก าหนดนโยบายการพฒันา
แนวทางปฏบิตัแิละความร่วมมอืระหว่างภูมภิาค โดยมหีวัข้อส าคญัส าหรบัการประชุม อาท ิความร่วมมอื
ระหว่าง       ซมีโีอและกระทรวงศึกษาธกิารวฒันธรรม การกีฬา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประเทศญี่ปุ่น 
เกีย่วกบัรางวลั Japan ESD Award ระยะที ่๒ ความร่วมมอืระหว่างซมีโีอและสหราชอาณาจกัรในโครงการวจิยั
ดา้นการศกึษา ความร่วมมอืระหว่างซมีโีอและ UNICEF EAPRO ในโครงการ Southeast Asia Primary 
Learning Metric และการเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ขององคก์ารซมีโีอ นอกจากนี้ ทีป่ระชุม
ยงัรบัทราบความก้าวหน้าการจดัประชุมการศึกษาและการพฒันาระดบัภูมภิาคว่าด้วยวาระการศึกษา
ภายหลงัปี ๒๕๕๘ และภายหลงัการศกึษาเพื่อปวงชนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การจดัประชุม 
SEAMEO Congress และการด าเนินโครงการ SEAMEO College 

 นอกจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของ 
ซีมีโอแล้ว ยงัมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารของ 
ซมีโีอ  วาระพเิศษ  ซึ ่งจดัในวนัที ่ ๒๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๗ ได ้มกีารสมัภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงาน
เลขาธิการซีมโีอคนต่อไป (ชาวอินโดนีเซีย) ที่จะมารบั
ต าแหน่งต่อจาก ดร. วทิยา จรีะเดชากุล ซึง่จะครบวาระ
ต าแหน่งข้างต้นในวนัที่  ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๘ และมกีาร
พจิารณาคดัเลอืกผู้รบัรางวลัในโอกาส   ครบรอบ  ๕๐  ปี 
ขององค์การซีมีโอ  โดยประ เทศไทยได้ เ สนอชื่ อ 

ศาสตราจารย ์ดร. อดุล วเิชยีรเจรญิ เขา้รบัรางวลัดงักล่าว 
 การประชุมครัง้นี้ ก าหนดจดัระหว่างวนัที ่๒๕ – ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม
จ านวนมากกว่า ๑๐๐ ท่าน ประกอบด้วย ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร และผูแ้ทนอาวุโสระดบัสูงจากประเทศ
สมาชกิซมีโีอ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา อนิโดนีเซยี สปป .ลาว มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร ์ไทย ตมิอร์ เลสเต และเวยีดนาม ผู้แทนสมาชิกสมทบ 
ได้แก่ ออสเตรเลยี เยอรมนี และสเปนหน่วยงานที่เป็นสมาชกิ
สมทบ ไดแ้ก่  บรติชิ เคาน์ซลิ มหาวทิยาลยัซคึุบะ ประเทศญี่ปุ่น 
และผู้แทนศูนย์ระดบัภูมภิาคของซมีโีอ  รวมทัง้ผู้สงัเกตการณ์
จากประเทศญี่ปุ่น จนี และเกาหล ีและผูแ้ทนจากองคก์รระหว่าง
ประเทศ เช่น ส านกัเลขาธกิารอาเซยีน องคก์ารยเูนสโก องคก์าร
ยนูิเซฟ และส านกัเลขานุการเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน  



 3 

 การประชุมเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูขององคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้หรอื SEAMEO High Officials Meeting จดัขึน้เป็นประจ าทุก
ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทกี าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพื่อพฒันา
การศึกษา และก าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ
สมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ การประชุมครัง้นี้ จงึมคีวามส าคญัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงดา้นการศกึษา
ของประเทศสมาชกิซมีโีอได้มโีอกาสในการกลัน่กรองโครงการและกจิกรรมที่มปีระโยชน์ต่อภูมภิาคและหา
ขอ้สรุปร่วมกนัก่อนที่จะน าเสนอต่อการประชุมสภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครัง้ที่ ๔๘ 
ซึง่ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัในปี ๒๕๕๘  
 
 

************************************ 
ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 


