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การเยือนสาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
และเข้าร่วมการประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers Meeting (SDEM)” 

ของ 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน 2559  

ณ โรงแรม Padma เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนเีซีย  
 
 
 

 
 

 

๑. การประชุมหารือกับผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๖ แห่งในอินโดนีเซีย วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙   

 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและประธานสภาซีเมค 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาค     

ข อ ง ซี มี โ อ ทั้ ง  6 แ ห่ ง  ใ น อิ น โ ด นี เ ซี ย  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย                  
๑. ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (ดร. เฟลิเซีย นูราดี 
อูโตโรเดโว) ๒. ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ 
(ดร. ซูบาน่า) ๓. ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ 
(ศาสตราจารย์ ดร. ตรียันตา) ๔. ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยการเรียนแบบเปิดของซีมีโอ (ดร. เอบี สุจัก) ๕. รองผู้อ านวยการ

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยชีววิทยาเขตร้อนของซีมีโอ (ดร. อารีฟ ซับดู ยูโวโน) และ ๖. ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ (ดร. อากุส ฮรายันโต) รวมทั้งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการจาก
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และรองผู้อ านวยการจากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 6 แห่ง 
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและประธานสภาซีเมค กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่ง        
ที่ได้มาพบผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทั้ง 6 แห่งในวันนี้ และได้แสดงความขอบคุณต่อผู้อ านวยการศูนย์ฯ         
ที่ได้มาร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งรัฐมนตรีฯ ในฐานะประธานสภาซีเมค ต้องการรับฟัง
เกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละศูนย์ก าลังด าเนินการ สิ่งท้าทายและอุปสรรค รวมถึงสิ่งที่ประธานสภาซีเมคจะสามารถ         
ให้การสนับสนุนการท างานของศูนย์ได้ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังจากการน าเสนอของทุ กศูนย์แล้ว 
จะได้มีข้อหารือและแลกเปลี่ยนถึงสิ่งท้าทายและประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในภาคการศึกษา         
ของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ทุกศูนย์น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ เพ่ือพิจารณาแนวทางที่จะบรรลุผล
ส าเร็จตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในภูมิภาคของเราต่อไป   

 ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ แต่ละศูนย์ได้เสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาร่วมกัน ดังนี้ 
  1. ศูนย์ซีมีโอไบโอทรอป เน้นสร้างองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และศักยภาพในการอนุรักษ์       
และจัดการด้านชีววิทยาเขตร้อนที่ยั่งยืน เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของชุมชนและสภาวะแวดล้อมในภูมิภาค โดยร่วมมือ
กับศูนย์ซีมีโอสปาฟา ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์ซีมีโอซีโมเลค และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ        
เพ่ือด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนในโรงเรียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในส่วนของ
ประเทศไทย มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางปะกงบวร
วิ ท ย า ย น  จั ง ห วั ด ฉะ เชิ ง เทรา  และโ รง เรี ยน         
ค ล อ ง พิ ท ย า ล ง ก ร ณ์ กรุ งเทพฯ ทั้ งนี้  ได้วางแผน      
ที่จะพัฒนาความร่วมมือ ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย -อิ น โ ด นี เ ซี ย       
ในการเป็น โรง เรี ยน พ่ี - โรงเรียนน้อง (Sister School) 
หรือเป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนา นอกจากนี้ ศูนย์ฯ 
ยังเน้นเรื่องของการพัฒนา ทักษะชีวิตซึ่ ง ในอินโดนี เซีย      
มีโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง ร่วมกับโรงเรียนในเมืองปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนการปลูกสวนในโรงเรียนเพ่ือเน้นเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้น า   
  2. ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา เน้นพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเรียนรู้        
พหุภาษาให้กับครูผู้สอนภาษา และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์       
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะมีการขยายการด าเนินโครงการในประเทศไทย         
โดยการจัดหาสื่อทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการใช้เทคนิคในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้ 
ขยายการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อในประเทศไทย และเสนอให้ทุนวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ แมนดาริน และเยอรมัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้เริ่มคิดหาแนวทางในการจัดท าสื่ อ   
เป็นภาษาไทยและได้เริ่มโครงการในพัทยา และให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนในภาษาท่ีหลากหลาย   
  3. ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ เน้นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาคณิตศาสตร์ให้แก่
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพตามขอบข่าย           
ที่ เป็นจุดเน้นตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 7 ประการ และการใช้ประโยชน์จาก ICT นอกจากนี้              
ยังด าเนินการด้านวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ เรียนร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยผลการศึกษาที่ได้จะน าไปใช้ในขั้นตอนการประเมินผลด้านคณิตศาสตร์ต่อไป  
  4. ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ เน้นพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นเลิศให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาโดยร่วมกับศูนย์ซีมีโอคีเท็ป             
ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ยังให้ความส าคัญในการจัดฝึกอบรมครู โดยเฉพาะใน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ เลสเต  
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  5. ศูนย์ซีมีโอเรคฟอน เน้นด าเนินการวิจัย จัดการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลด้านอาหาร          
และโภชนาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงปัญหา         
ที่คล้ายคลึงกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้เริ่มจัดท าหลักสูตร
การศึกษาด้านการวิจัยฝึกอบรม และในอนาคตจะขยายการด าเนินงานไปสู่ระดับโรงเรียนและชุมชนต่อไป  
  6. ศูนย์ซีมีโอซีโมเลค เน้นจัดหาการศึกษาทางเลือกเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการใช้
ประโยชน์ของการเรียนแบบเปิดและการศึกษาทางไกล โดยให้ความส าคัญในเรื่อง ICT และแนวทางปฏิบัติที่ดีของศูนย์ฯ 
ผ่านการใช้โปรแกรม EDMODO เพ่ือส่งเสริมถึงความตระหนักในการรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดมากข้ึนในภูมิภาค  

 ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอของศูนย์ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย     
และประธานสภาซีเมค ได้แสดงข้อคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ              
ศูนย์ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้   
  1. รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคควรให้การสนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละศูนย์ เพ่ือให้
มั่นใจว่าการด าเนินโครงการจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้  
  2. ประเทศในภูมิภาคควรมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน 
รวมทั้งน าประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามความเหมาะสม   
และสอดคล้องกับบริบทของประเทศต่อไป  
  3. การให้ความส าคัญกับเรื่องชีววิทยาของประเทศอาเซียน โดยเฉพาะการเพาะปลูกป่าชายเลน    
ซ่ึงนอกจากจะเน้นเรื่องการเติบโตและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ยังมุ่งเรื่องการสอนเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนในระยะ
เริ่มแรกเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง          
สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในโลก ทั้งนี้  ควรด าเนินแนวทางตามพิธีสารนาโงยาซึ่งเป็นพิธีสาร     
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ   
  4. ขอให้ศูนย์ต่างๆ จัดส่งรายงานโดยละเอียดเพ่ือให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งจัดท าอันดับความส าคัญของประเทศในอาเซียนที่จ า เป็นต้องให้           
การช่วยเหลือในล าดับต้น   
  5. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของประเทศในภูมิภาค ซึ่งในส่วนของ
ประเทศไทย ครูจะสอนนักเรียนให้เรียนรู้โดยการมอบหมายให้ไปท าหัวข้อโครงงาน แต่ปัญหาคือ ครูไม่มี
ศักยภาพในการสอนสะเต็มศึกษา ครูไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาไปยังนักเรียนได้แม้ว่าจะมีการน าเสนอโครงงาน     
ที่ส าเร็จแล้วก็ตาม เนื่องจากครูไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ทั้งนี้ ประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีการจัดการสอนดังกล่าวในโรงเรียน จ านวน 2,000 แห่ง ภายในปีนี้     
  ๖. การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับชาติและระดับภูมิภาค 

 อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและประธานสภาซีเมค ได้กล่าวชื่นชม และ        
แสดงความสนใจต่อการด าเนินงานของทุกศูนย์ โดยเฉพาะศูนย์ซีมีโอซีโมเลค เนื่ องจากมีการด าเนินงาน              
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทางไกลของไทย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช         

๒. การประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers Meeting (SDEM)” วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙   

 กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับศูนย์   
ซีมีโออินโนเทคและส านักงานเลขาธิการซีมีโอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้แทนประเทศระดับรัฐมนตรีศึกษาได้หารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางความร่วมมือ
โดยสอดคล้องกับประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคร่วมกัน 
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  ๒.๑ พิธีเปิดการประชุม นายอานิส ราซิด บาสเวดัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
และวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเน้นย้ าการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในโลก       
ของการแข่งขันในปัจจุบัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและทักษะการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกันภายใต้กรอบซีมีโอและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก       
ในระดับทวิภาคี ส าหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
ประธานสภาซีเมค ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยขอบคุณรัฐมนตรีฯ 
และรั ฐบาลของ อินโดนี เ ซี ยที่ จั ดประชุ มครั้ งนี้  และเชื่ อ ว่ า              
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีนี้จะน าไปสู่ การผลักดันวาระ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นต่อไปในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ส าหรับประเทศไทย การศึกษาถือเป็นวาระ
แห่งชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    
โดยน าหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ จ           
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทยและความยั่งยืนด้านการศึกษา มีการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก
โรงเรียนวังไกลกังวลสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกล เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจัดโครงการ  
สะเต็มศึกษา และการลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ นอกจากนี้ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียยังมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบาย “ประชารัฐ”       
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน และสังคม แต่งตั้งคณะท างานด้านการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีภารกิจด้าน     
การฝึกอบรมและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การปรับปรุงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบ
การศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย      
    รัฐมนตรีฯ กล่าวคาดหวังว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอจะท างานร่วมกันเพ่ือด าเนินงาน           
ตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาทั้ง 7 ประเด็น และแผนด าเนินงานที่จะท าร่วมกับส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
รวมทั้งการอภิปรายระหว่างประเทศสมาชิกในการประชุมสภาซีเมคครั้งต่อไป เกี่ยวกับวิธีการลดจ านวนเด็ก       
ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน การเข้าถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง         
การปฏิรูประบบการพัฒนาครูและส่งเสริมบทบาทครูในชุมชน ทั้งนี้  ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของซีมีโอ และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ จ านวน 21 แห่ง จะท าให้
เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาค อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียน และก่อให้เกิดการบูรณาการระดับโลก รวมถึงการผนึกความร่วมมือของประเทศ
สมาชิกในการแลกเปลี่ยนแนวทางท่ีดีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวชื่นชมแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย          
ที่น าระบบการเรียนรู้ทางไกลไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของประเทศตามหมู่เกาะต่างๆ เพ่ือเชื่อมไปสู่ยุคดิจิทัล 
ดังนั้น เราสามารถเรียนรู้จากประเทศอ่ืนโดยน าแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของเรา     
และหากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอสามารถชี้แนะแนวทางให้แก่ประเทศในภูมิภาค ก็จะส่งผลที่เป็นประโยชน์
ต่อการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เพ่ือพัฒนามนุษย์ในภูมิภาคต่อไป (เอกสารค ากล่าวเปิด) 
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  ๒.๒ การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษา แบ่งเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 
  ๒.๒.1 หัวข้อที่ ๑เรื่อง “SEAMEO Education Agenda and Sustainable 
Development Goal” ที่ประชุมเน้นการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสิ่งท้าทาย พร้อมทั้ง
แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาค เพ่ือน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ       
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทักษะการใช้ ICT    
และทักษะอาชีพ เป็นต้น ในส่วนของไทย ได้น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตและจุดเน้นการปฏิรูป
การศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับกระทรวง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง   
และส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการศึกษาในภาพรวม นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวคิด    
ในการผลักดันซีมีโอให้เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือน าพาประเทศในภูมิภาคไปสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้น า          
ด้านการศึกษา (ASEAN Summit on Education)  
    ๒.๒.๒ หัวข้อที่ ๒ เรื่อง “Innovations on Learning Delivery and Content”           
ที่ประชุมเน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน           
โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูและนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ เ พ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะด้านวิชาการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน          
อาทิ ทักษะในการเรียนรู้ภาษาและการค านวณ ทักษะอาชีพ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น ส าหรับ
ประเทศไทย ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยจัดการศึกษาทางไกลเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี 
และรัฐบาลปัจจุบันได้ผลักดันแนวทางดังกล่าวจนบรรลุผลส าเร็จในโรงเรียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ แห่ง 
    ๒.๒.๓ หัวข้อที่ 3 เรื่อง “Engaging Key Education Players and Stakeholders”       
ที่ประชุมเน้นแนวทางผลักดันให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสังคม รวมถึงผู้ปกครองและสื่อเข้ามามีส่วนร่วม      
ในการบริหารจัดการการศึกษาและให้อ านาจในการตัดสินใจ รวมถึงการรับเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้        
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในส่วนของไทย ได้น าเสนอนโยบาย “ประชารัฐ” ซึ่งมี     
การจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และด้านการศึกษาได้แต่งตั้ง
คณะท างานด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
โรงเรียนและชุมชน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้     
    ๒.๒.๔ หัวข้อที่ 4 เรื่อง “The Seven Priorities Areas of SEAMEO: Agenda for 
the Next 3 Years (2016 - 2019)” ที่ประชุมเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมการขยายความร่วมมือของซีมีโอไปสู่โรงเรียนและชุมชน ยกระดับ
บทบาทน าของซีมี โอทั้ ง ในเวทีระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค  สนับสนุนขอบข่ายการด า เนินงาน                 
ตามความเชี่ยวชาญของศูนย์ระดับภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และสิ่งท้าทายของภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ๗ ประเด็น 
(เอกสารสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมฯ)     
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    อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของประเทศสมาชิก  ที่ประชุม
รัฐมนตรีศึกษาได้ให้การรับรองแถลงการณบ์ันดุง (Bandung Statement) ของที่ประชุม SDEM ครั้งที่ ๒ ดังนี้ 
   ๑. การให้ความส าคัญต่อการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้ง เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ             
ให้มีความแข็งแกร่ง  
   ๒. ประเทศในภูมิภาคควรแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเ พ่ือให้มั่นใจว่า           
แผนด าเนินงานมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากร
และการบริหารจัดการ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งท้าทายร่วมกันในเรื่องของการศึกษาปฐมวัย  การศึกษา            
และฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
นอกจากนี้ ในเรื่องของการน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ด้านทักษะพ้ืนฐานด้วย เช่น การเรียนรู้ภาษา การค านวณ ค่านิยม รวมทั้งทักษะทางสังคมและอารมณ์ เป็นต้น  
   ๓. การมีส่วนร่วมของภาครัฐมีความส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ      
และการปฏิรูปการศึกษา เช่น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนโรงเรียน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่ท างานภาคการศึกษา โดยเฉพาะครู สิ่งจ าเป็น
ประการหนึ่งที่ส าคัญไปกว่าการสร้างจิตส านึกในวิชาชีพและสมรรถนะในสายงาน คือ การบ่มเพาะความสามารถ     
ในการอบรมสั่งสอนและเข้าใจศิษย์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พลเมืองของประเทศในอนาคต   

๓. การหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Anies Rasyid Baswedan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
และวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ในเย็นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในฐานะประธานสภาซี เมค กล่าวขอบคุณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SDEM และยินดี
ที่ได้ร่วมหารือระหว่างกันในการประชุมทวิภาคีครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้การรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ  เมื่อครั้งที่ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน จ านวน ๘ แห่ง             

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงรัฐมนตรีฯ อินโดนีเซีย      
ได้ยกย่องพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย ยังได้
หยิบยกประเด็นการท างานร่วมกันในช่วงที่ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาซี เมค โดยประสงค์จะเห็น       
การท างานที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ 
รวมทั้งใช้ความเป็นเลิศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้  รัฐมนตรีฯ อินโดนีเซียตอบรับที่จะร่วมมือกับไทย              
ในการวางแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค โดยมองว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนา 
นอกจากจะมีแผนงานและวิธีการแล้ว การพัฒนาคนเพ่ือขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาก็นับเป็นเรื่องส าคัญ โดยปัจจุบัน
อินโดนีเซียให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ (ครู) ให้ได้ไปเรียนรู้ในด้านต่างๆ ด้วยโครงการแลกเปลี่ยน        
เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา เพ่ือให้เรียนรู้ทั้งทางวิชาการ เทคโนโลยี รวมทั้งชุมชนสังคมในด้านต่างๆ เพ่ือให้  
คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ สุดท้ายนี้ ประเทศท้ังสองมีความ
ยินดแีละพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน เพ่ือพัฒนาการศึกษาร่วมกันต่อไป         
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๔. การแถลงข่าว ในเย็นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและประธานสภาซีเมค ได้แถลงข่าวร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย และผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
โดยกล่าวแสดงความปลาบปลื้มและยินดีที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ในการจัดประชุมครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ซึ่งจาก   
การหารือในเวทีดังกล่าวจะเป็นการปูรากฐานไปสู่การด าเนิน
ความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ ยังได้แสดงข้อคิดเห็นต่อ       
ข้อซักถามของสื่อฟิลิปปินส์ในประเด็นของเด็กตกหล่น     
และเด็กชายขอบว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาแก่ประชาชนของประเทศอย่างเสมอภาค โดยไม่มี
การแบ่งแยกเชื้อชาติบนพ้ืนฐานของการมีมนุษยธรรม 
รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียน และในช่วงด ารงต าแหน่งประธาน   
สภาซีเมคต่อจากนี้ อีก ๑ ปี รัฐมนตรีฯ ไทยพร้อมที่จะท างานอย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีฯ อินโดนีเซีย และ
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ในฐานะผู้ประสานงานหลัก เพ่ือจัดท า Roadmap ให้บรรลุผลส าเร็จ       
ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษาต่อไปในอนาคต       

๕. ข้อสังเกตเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการไทย 

๕.๑ การส่งเสริมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑     

๕.๒ การเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ระดับ
โรงเรียนและชุมชน  

๕.๓ การจัดฝึกอบรมครูเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา    
ให้มีคุณภาพ  

๕.๔ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี               
ให้เหมาะสมทั้งกับครูและนักเรียน     

5.5 การสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยผลักดันให้เกิดการประสานการท างานผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน            
อันจะน าไปสู่การพัฒนาวาระการศึกษาของภูมิภาคอย่างยั่งยืน    
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