
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38 
(38th SEAMEO High Officials Meeting : SEAMEO HOM) 

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

------------------------------------------------------ 

 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมี โอ ได้จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ ำที่ อำวุ โส ของซีมี โอ ครั้ งที่  3๘                 
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธำนี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวนมำกกว่ำ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้แทนอำวุโสระดับสูงจำกประเทศสมำชิก 
ซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย เมียนมำร์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนำม ผู้แทนประเทศสมำชิกสมทบ หน่วยงำนที่เป็นสมำชิกสมทบ และ
ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ รวมทั้งผู้สังเกตกำรณ์จำกญี่ปุ่น จีน และเกำหลี และผู้แทนจำกองค์กร
ระหว่ำงประเทศ เช่น ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน องค์กำรยูเนสโก องค์กำรยูนิเซฟ เป็นต้น  ทั้งนี้ กำรประชุม
ดังกล่ำวจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นเวทีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ และ
ก ำหนดแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิกเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 ๑. พิธีเปิดการประชุม ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.00 น. โดยพลเอก ดำว์พงษ ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส         
ขององค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ ๓๘  โดยได้กล่ำวเชื่อมั่นว่ำ ทุกประเทศ
ยอมรับถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยสูงสุดของกำรจัดเตรียมกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น 

ไม่ใช่เรื่องง่ำยเช่นเดียวกับกำรจัดเตรียม
กำรศึ กษ ำเพ่ื อป วงชน  ใน ขณ ะนี้
ประชำคมโลกก ำลังก้ำวสู่กำรพัฒนำ 
กำรศึกษำตำมวำระกำรศึกษำส ำหรับ 
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับนำนำชำตินั บ เป็ นส่ วนหนึ่ ง       
ของเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่ ยั่ งยื น       
ของสหประชำชำติ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ 
กำรศึกษำถือ เป็น เครื่องมือส ำคัญ               
ที่จะสร้ำงอนำคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้         
จึ งจ ำ เป็ น ต้ อ งมั่ น ใจ ถึ ง คุ ณ ภ ำพ

กำรศึกษำที่เท่ำเทียมและครอบคลุม และต้องส่งเสริม โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง  
    นอกจำกนี้ ประเทศไทยเชื่อมั่นว่ำ กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะท ำให้เกิด
ควำมส ำเร็จในเรื่องของควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกำรน ำประชำธิปไตยคืนสู่ประเทศ ขณะนี้ ประเทศไทย
ก ำลังด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยมีจุดเน้นที่ส ำคัญ คือ กำรจัดเตรียมโอกำสในกำรเรียนรู้ อย่ำงทั่วถึง              
กำรพัฒนำทักษะแรงงำน กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงทักษะ
กำรคิดเชิงวิเครำะห์ของนักเรียน กำรปลูกฝังค่ำนิยมทำงศีลธรรมและจริยธรรม และกำรพัฒนำศักยภำพของครู    
  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพิธีพระรำชทำนรำงวัล                
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งที่ ๑ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพเมื่อเดือนตุลำคม ๒๕๕๘ โดยรำงวัลนี้จัดตั้งขึ้น              
เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งมีพระรำชกรณียกิจที่โดดเด่น              
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ในด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพประชำกร ดังนั้น รำงวัลนี้จึงเป็นกำรยกย่องครูที่มีผลงำนดีเด่น               
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภำค โดยครูเหล่ำนี้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกประเทศสมำชิกซีมีโอทั้ง ๑๑ ประเทศ  
  ในท้ำยสุด รัฐมนตรีฯ ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีกับส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอในโอกำส
ครบรอบ ๕๐ ปี องค์กำรซีมีโอ ซึ่งเป็นเวลำกว่ำ ๕ ทศวรรษแล้ว ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ได้ด ำเนินกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ในสำขำกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม ประเทศไทย                           
มีควำมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กำรซีมีโอ และจะยังคงท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับศูนย์ระดับภูมิภำค   
ของซีมีโอ สมำชิกซีมีโอ สมำชิกสมทบ หน่วยงำนที่เป็นสมำชิกสมทบของซีมีโอ และประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นหุ้นส่วน                 
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นหลังสืบไป    
  ในพิธีเปิดกำรประชุมดังกล่ำว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ (Dr. Gatot Hari 
Priowrijanto) เป็นผู้กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำประชุม และกล่ำวถึงบทบำทส ำคัญขององค์กำรซีมีโอในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำส ำหรับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพำะใน ๗ ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ                 
ที่ ต้องเร่งด ำเนินกำรในอีก ๒๐ ปี  ข้ ำงหน้ ำ นอกจำกนี้  ภำยหลั งพิธี เปิดกำรประชุม รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรของไทยได้มอบรำงวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจำกโครงกำรประกวดระดับภูมิภำคประจ ำปี 255๘ 
ได้แก่ 1) SEAMEO-Australia Education Links Award จ ำนวน 1 รำงวัล ซึ ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กำรซีมีโอและรัฐบำลออสเตรเลีย 2) SEAMEO-Japan ESD  Award ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำร
ซีมีโอและรัฐบำลญี่ปุ่นในกำรส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน ๕ รำงวัล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 ๒. การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 3๘ ในวันที่    
2๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๓.๓0 น. โดย รศ.นพ. ก ำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                    
ได้มอบหมำยให้นำยสุภัทร  จ ำปำทอง รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ฝ่ำยต่ำงประเทศ ท ำหน้ำที่ประธำน        
กำรประชุมแทน โดยประเด็นส ำคัญที่ พิจำรณำ ได้แก่ 
ข้อเสนอกำรจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอแห่งใหม่      
ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และอินโดนีเซีย 
ข้อเสนอของศูนย์ซีมีโอไรเฮดเกี่ยวกับกำรขอบริหำรจัดกำร
กองทุนบริจำคจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ข้อเสนอ        
ใน ก ำรด ำ เนิ น ค วำม ร่ วมมื อ ระห ว่ ำงซี มี โอ และ GIZ            
ของเยอรมนี และโครงกำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่กระทรวง 
ศึกษำธิกำรและนักศึกษำฝึกงำนในองค์กำรซีมีโอ 
 

 3. การประชุมเต็มคณะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๘ ระหว่ำงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกำยน – ๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ โดย รศ.นพ. ก ำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรไทย ได้เป็นประธำน
กำรประชุมเต็มคณะ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.๓๐ น. และได้กล่ำวแสดงควำมเชื่อมั่นว่ำ
ประเทศสมำชิกซีมีโอทั้ง ๑๑ ประเทศ ตระหนักถึงกำรด ำเนินควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์           
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับองค์กำร        
ซีมีโอและประเทศสมำชิก รวมทั้งหุ้นส่วนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 รศ.นพ. ก ำจร  ตติยกวี ได้กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรไทย  ยังให้ควำมส ำคัญ              
กับวำระกำรศึกษำส ำหรับปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยเฉพำะกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ                   
๗ ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำตำมที่ประชุมหำรือเชิงยุทธศำสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษำของซีมีโอ (SEAMEO 
Strategic Dialogue of Education Ministers – SDEM) ได้มีกำรรับรองแถลงกำรณ์ร่วมว่ำด้วยวำระ               
กำรพัฒนำกำรศึกษำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒๕๕๘ - ๒๕๗๘) ที่ สปป. ลำว เมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๕๗ 
ได้แก่ ๑) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกำรดูแลเด็กปฐมวัย ๒) กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓) กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำร ครู และนักเรียน เพื่อรับมือกับสภำวะฉุกเฉิน ๔) กำรส่งเสริมกำรศึกษำ
และฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและอำชีวะให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ๕) กำรปฏิรูปกำรศึกษำครูและกำรให้
ควำมส ำคัญกับวิชำชีพครู ๖) กำรสร้ำงเอกภำพด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรวิจัย ๗) กำรปรับหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
 ในระหว่ำงกำรประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมได้รับทรำบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน          
ตำมข้อมติกำรประชุมสภำซีเมค ครั้งที่ ๔๘ สถำนะและกำรใช้ประโยชน์จำกเงินบริจำคโดยประเทศสมำชิก
สมทบมอบให้แก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ งบประมำณรำย ๓ ปีของซีมีโอ ระหว่ำงปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ถึงปี  
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๒๕6๑/๒๕๖๒ และงบประมำณพัฒนำบุคลำกรจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ และรำยงำนผลกำรทบทวน
กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ๑๐ ปีของซีมีโอ (2554 – 2563) ในช่วงระยะกลำง (2554 – 2558) 
 

  ส ำหรับประเด็นส ำคัญที่มีกำรอภิปรำยในกำรประชุมครั้งนี้  คือ กำรก ำหนดนโยบำย               
กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติและควำมร่วมมือระหว่ำงภูมิภำค โดยหัวข้อส ำคัญในกำรประชุมฯ ได้แก่             
1) กำรด ำเนินงำนใน ๗ ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งประเทศที่น ำเสนอ Country report  ในกำรประชุม  
ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย และเมียนมำร์ 2) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร SEAMEO College ระยะที่ 2        
ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2558 – มิถุนำยน 2560 3) โครงกำร SEAMEO-Germany Fit for School          
4) รำยงำนกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและสำยอำชีพ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            
5 ) กำรรวบรวมแนวปฏิบั ติที่ ดี ด้ ำนกำรสอนภำษำจ ำกครูผู้ สอนด้ำนภำษำจำกประเทศสมำชิก                     
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 6) กำรปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนในศตวรรษที่ ๒๑         
เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในโครงกำร SEA-Digital Class  7)  ข้อเสนอโครงกำรด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน 
โดยศูนย์ซีมีโอสปำฟำ ซึ่งโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีจ ำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบำงปะกงบวรวิทยำยน        
และโรงเรียนคลองพิทยำลงกรณ์ 8) กำรจัดตั้ง SEAMEO STAR Village ในอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  9) ข้อเสนอกำรจัดตั้ง 
SEAMEO Smart City เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในอินโดนีเซียและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
ด้วยกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัลและกำรใช้ ICT 10) ควำมร่วมมือระหว่ำงซีมีโอกับหุ้นส่วนควำมร่วมมือต่ำง  ๆ 
11) กำรเฉลิมฉลองเนื่องในโอกำสครบรอบ ๕๐ ปี ขององค์กำรซีมีโอ โดยได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในระดับ
ภูมิภำค ประเทศสมำชิก และศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังรับทรำบก ำหนดกำรจัดประชุม
เจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ที่ประเทศไทย และกำรจัด
ประชุมเจ้ำหน้ำที ่อำวุโสด้ำนกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำนของซีมีโอ และสมำชิกสมทบ ครั ้งที ่ ๖ ในปี ๒๕๕๙            
ที่ประเทศอินโดนี เซีย ทั้ งนี้  ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมี โอ แจ้งว่ำ เนื่ องจำกปี  2559 เป็นปีที่ ว่ำงเว้น              
จำกกำรประชุมสภำซีเมค ดังนั้น เอกสำรวำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง จะมีกำรแจ้งเวียนประเทศสมำชิก        
เพ่ือให้กำรอนุมัติในเอกสำรต่อไป  
 

 อนึ่ง ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรของไทย ในฐำนะประธำน               
สภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค) มีก ำหนดจะเดินทำงเยือนประเทศสมำชิกซีมีโอ 
เพ่ือตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของศูนย์และเครือข่ำยระดับภูมิภำค รวมทั้งเข้ำเยี่ยมคำรวะรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง ๑๐ ประเทศ เพ่ือหำรือกำรพัฒนำองค์กำรและกำรศึกษำในภูมิภำคด้วย ส ำหรับ
กิจกรรมส ำคัญในปี ๒๕๕๙ นั้น ประเทศไทยจะร่วมมือกับส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอและองค์กร/หน่วยงำน      
ที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ได้แก่ กำรคัดเลือกโรงเรียนจำกเครือข่ำยโรงเรียนซีมีโอ ๕๐x๓ (ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ) เข้ำร่วมกิจกรรม English Online Competition และ SEA-Digital Classroom 
รวมทั้งกำรจัดประชุม SEAMEO Congress ด้วย 
 

 นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรไทย ได้เป็นเจ้ำภำพงำนเลี้ยงรับรองอำหำรค่ ำ เพ่ือเป็นเกียรติ       
แก่ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุม ในวันที่  ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                
ได้มอบหมำยให้ รศ.นพ. ก ำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนงำนเลี้ยงดังกล่ำว ซึ่งได้รับ      
ควำมอนุเครำะห์จำกโรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ กรุงเทพฯ ในกำรแสดงนำฏศิลป์และดนตรีไทย ในระหว่ำง           
งำนเลี้ยงรับรองข้ำงต้น  

******************************* 
ส ำนักควำมสัมพนัธ์ต่ำงประเทศ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร 
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