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 ดร. ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวง
ศึ กษ าธิ ก าร ใน พิ ธี เปิ ด ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม การบ ริ ห ารขอ งศู น ย์ ซี มี โอ อิ น โน เท ค  ค รั้ งที่  60  
(60th SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting) เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการบริหาร      
ของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑0 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (ยกเว้น
ติมอร์ เลสเต) พร้อมด้วยส านักงานเลขาธิการซีมีโอ   

 ในพิธี เปิดการประชุม ผู้ เข้าประชุมได้ยืนสงบนิ่ งถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่  9) และ Dr. Ramon C. Bacani 
ผู้อ านวยการศูนย์ซีมีโออินโนเทค ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนไทย         
และแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของความเศร้าโศก พร้อมทั้งได้เน้นย้ าถึงแนวทางในการด ารงชีวิตของในหลวงรัชกาลที่ 9        
ผู้ซึ่งทรงได้รับการยกย่องในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติให้มีเสถียรภาพ ต่อเนื่อง และพอเพียง รวมถึง        
การท างานของศูนย์ซีมีโออินโนเทค โดยด าเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนความร่ วมมือภายใต้
แผ น พั ฒ น าระยะ  5 ปี  ฉบั บ ที่  ๙  ขอ งศู น ย์ ฯ  ห ลั งจ ากนั้ น  Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tien Hung 
กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม ได้กล่าวในฐานะประธานการประชุมฯ โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญ
ของการประชุมครั้งนี้ ที่จะได้พิจารณาแผนงานและความส าเร็จของศูนย์ฯ ซึ่ง ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา          
ได้เสนอแนวทางแก่ศูนย์ฯ ในการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 9 อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ในการนี้ ดร. ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ได้กล่าวต้อน รับ       
และขอบคุณคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทคและผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอที่มาเข้าร่วม     
การประชุมฯ ซึ่งจากการด าเนินงานของศูนย์ซีมีโออินโนเทคในการพัฒนาประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีที่ได้เป็น   
ส่วนหนึ่ง ในการด าเนินความร่วมมือกับศูนย์ฯ       
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา และครู เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะ
ผู้น าและการบริหารจัดการทางการศึกษา ตลอดจน
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน การสนับสนุน
และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้  ยั งกล่ าวถึ งประเด็นของ พลเอก        

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและประธานสภาซีเมค  ที่ให้ความส าคัญ        
ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ๑) การกระชับร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒) การส่งเสริมบทบาทของพ่อ แม่ และครอบครัว ในการพัฒนาศักยภาพ    
ของเด็กและเยาวชน และ ๓) การยกระดับวาระการพัฒนาด้านการศึกษาของซีมีโอไปสู่การรับรู้ในระดับผู้น า   
ผ่านการด าเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส านักเลขาธิการอาเซียน และยกระดับสู่ การประชุมสุดยอดอาเซียน 
พร้อมกันนี้ ดร. ชัยยศ ได้เน้นย้ าว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยยึดมั่นที่จะสานต่อการด าเนินความร่วมมือ           
กับประเทศสมาชิกผ่านกลไกการท างานของซีมีโอ เพ่ือยกระดับการศึกษาของภูมิภาค ให้ได้รับการพัฒนา       
อย่างยั่งยืน  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบและรับรองการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของซีมีโอ ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และความส าเร็จของศูนย์ซีมีโออินโนเทคในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งรวมถึง       
การบริหารจัดการภายในของศูนย์และการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน การน าเสนอกิจกรรม                
ที่จะด าเนินการต่อไปภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 9 ของศูนย์ฯ ได้แก่ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม          
และจัดท าวิจัยภายใต้กองทุนการพัฒนาทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Education Development Fund: 
SEDF) กองทุนวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Research and Innovation Fund) และโครงการ
พัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาคของศูนย์ฯ (SEAMEO INNOTECH Regional Education Program: SIREP) 
รวมถึงการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Scholarship for Education Leaders and Managers: SELM) 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหัวข้อหลักของการประชุม
นานาชาติของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่  ๑๕ (15th SEAMEO 
INNOTECH International Conference) ที่ จ ะจั ดขึ้ น ใน เดื อน
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ซีมีโออินโนเทค เมืองเกซอน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ โดยพิจารณาหัวข้อของการประชุมฯ จาก 5 ประเด็น
ส าคัญตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 9 ของศูนย์ฯ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมวาระเฉพาะ (In-camera Session) เมื่อวันที่ 
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18 ตุลาคม 2559 และการประชุมเต็มคณะ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อหลัก
ขอ งก ารป ระชุ ม ฯ  ที่ ค ว รมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ ป ระ เด็ น  “Quality, Equity and Opportunity for 
Sustainability” ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องกับข้อเสนอดังกล่าว โดยมีมติก าหนดหัวข้อหลักของการประชุมฯ        
คือ “Inclusive Quality Education” ส าหรับประเด็นส าคัญอ่ืนตามแผนพัฒนาฯ ให้ก าหนดเป็นหัวข้อย่อย    
ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๖๑ มีก าหนดจัดขึ้นในสัปดาห์      
ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนตุลาคม 2560 โดยเสนอประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งผู้แทนกัมพูชา
ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและจะแจ้งยืนยันในภายหลังต่อไป 

 อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค มีก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมหารือและก าหนดแนวทางการพัฒนาและวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาของศูนย์ซีมีโอ
อินโนเทค อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก               
ซีมีโอได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการจัดกิจกรรม  

 
 

********************************* 
 

 
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศระดับภูมิภาค 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 


