
 
 

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ คร้ังท่ี 3๙ 
(39th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) 

ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน  255๙ 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

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

 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมี โอ ไ ด้ จัดกำรประชุม เ จ้ำหน้ำที่อำวุ โส ของซีมี โอ คร้ังที่  3 ๙                 
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกำยน 255๙ ณ โรงแรมอมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีผู้ เข้ำร่วม          
กำรประชุมจ ำนวนมำกกว่ำ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้แทนอำวุโสระดับสูง 
จำกประเทศสมำชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป .ลำว มำเลเซีย 
เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนำม ผู้แทนประเทศสมำชิกสมทบ หน่วยงำนที่เป็น
สมำชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ ผู้อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ              
รวมทั้งหุ้นส่วนควำมร่วมมือ และผู้สังเกตกำรณ์จำกองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น ศูนย์กำรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจ
อันดีในเอเชียและแปซิฟิก (APCEIU) ศูนย์อำเซียน-จีน และยูนิเซฟ ส ำนักงำนภูมิภำคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก กรุงเทพฯ (UNICER EAPRO) เป็นต้น  ทั้งน้ี กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นเวที
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ และก ำหนดแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศสมำชิกเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ัน กำรประชุมคร้ังน้ี จึงมีควำมส ำคัญที่ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
สมำชิกซีมีโอ ได้มีโอกำสในกำรกลั่นกรองโครงกำรและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภำคและหำข้อสรุปร่วมกัน 
ก่อนที่จะน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภ ำซีเมค) คร้ังที่ ๔๙             
ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมดังกล่ำวในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. พิธีเปิดการประชุม วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.00 น. โดยพลเอก ดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย และประธานสภาซีเมค เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) คร้ังท่ี ๓๙  
ได้กล่ำวขอบคุณส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ที่ได้จัดกำรประชุมส ำคัญคร้ังน้ี และได้กล่ำวถึงกำรด ำเนินงำน         
ของประเทศไทยในช่วงที่ผ ่ำนมำซึ ่งได้น้อมน ำ “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จ                         
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทำงพื้นฐำนหลักในกำรพัฒนำประเทศ ด้วยยึดมั่นในสำมหลักกำร 
ได้แก่ กำรมีควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสองเงื่อนไข คือ ควำมรู้ และคุณธรรม 
ในกำรน ำพำให้ประเทศไทยบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมวำระกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ (2030 Agenda 



 ๒ 

for SDG) โดยในปัจจุบัน มีโครงกำรในพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

จ ำนวน ๔๐๐ โครงกำร จำก ๔,๐๐๐ กว่ำโครงกำร ที่ได้ด ำเนินกำรซึ่งมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ             
และสวัสดิกำรของประชำชนไทย ซึ่งรัฐบำลได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิต และ
เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพให้กับประเทศไทย 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงประเด็นท้าทาย ในเร่ือง           
กำรพัฒนำและจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่เท่ำเทียมและ
ทั่วถึง โดยครอบคลุมในทุกระดับกำรศึกษำ ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน            
แห่งสหประชำชำติ ข้อ ๔ ทั้งน้ี ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษำของซีมีโอที่บันดุง ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร
จัดกำรและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และได้รับรองแถลงกำรณ์บันดุง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ   
โดยมุ่งเสริมสร้ำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือและแบ่งปันแนวทำงปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ             
๗ ประเด็น รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและเอกชนระหว่ำงประเทศสมำชิกซีมีโอ  
  ในโอกำสน้ี พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ได้กล่ำวขอบคุณกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศ
สมำชิกซีมีโอและภำคีเครือข่ำยที่ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรด ำเนินควำมร่วมมือที่ผ่ำนมำ  ตลอดจน        
ชื่นชมควำมส ำเร็จของศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอในกำรผลักดันให้เกิดโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำย
อันเป็นประโยชน์ต่อภูมิภำค และกล่ำวยินดีต่อประเทศสมำชิกซีมีโอในกำรจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ
แห่งใหม่ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย กำรพัฒนำชุมชน และกำรศึกษำทำงเทคนิค นอกจำกน้ี ยังได้ให้ค ำมั่นในฐำนะ
ประธำนสภำซีเมคว่ำ จะเร่งผลักดันงำนควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นแบบใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดิจิตัลเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้ง          
กำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภูมิภำคอย่ำงยั่งยืนต่อไป  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกตัวอย่างการท างานของประเทศไทย           
ท่ีตอบสนองต่อประเด็นท้าทายของภูมิภาค เช่น กำรบูรณำกำรสะเต็มศึกษำในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
โดยเน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบทวิศึกษำ และกำรพัฒนำยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยของไทย เพื่อผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำน โดยประเทศไทยจะด ำเนินงำนตำมข้อตกลงร่วมกันของรัฐมนตรีศึกษำซีมีโอในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำที่สอดคล้องตำมวำระกำรพัฒนำกำรศึกษำใหม่ของซีมี โอ (SEAMEO New Education Agenda)   
และในท้ำยสุด ได้กล่ำวเชิญชวนประเทศสมำชิกซีมีโอส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุม SEAMEO Congress           
ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ ภำยใต้หัวข้อ “Promoting Sufficiency Economy to Make  
a Difference to Education”  
  อน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน           
ท่ียืนสงบนิ่งเพ่ือแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำรเสด็จสวรรคต 
ของพระองค์ท่ำนถือเป็นกำรสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ และน ำมำซึ่งควำมเสียใจของปวงชนชำวไทยจ ำนวนมำก 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศไทย
และภูมิภำค โดยทรงให้กำรศึกษำกับเด็กไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนที่อยู่ตำมขอบชำยแดน และได้สืบสำน
กำรด ำเนินงำนด้ำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนต่อจำกสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ซึ่งพระรำชโอรส 
พระรำชธิดำของพระองค์ก็ทรงลงไปดูแลเด็กตำมขอบชำยแดน พระองค์ยังทรงพระรำชทำนแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำทุกเร่ืองรวมถึงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน โดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรจะน้อมน ำแนวทำงของพระองค์มำปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และด ำเนินตำมค ำสอน           
ของพระองค์ที่ว่ำ ไม่ให้เห็นแก่ตัว แต่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสิ่งที่องค์กำรซีมีโอด ำเนินกำรอยู่         
ก็เป็นกำรร่วมกันพัฒนำกำรศึกษำ เพื่ออนำคตของเด็กและภูมิภำคอำเซียน ทั้งน้ี นำยกรัฐมนตรีของไทย        
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ได้กล่ำวว่ำ เรำจะเดินไปด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรก็กล่ำวเช่นเดียวกันว่ำ เรำจะ
ไม่ทิ้งเด็กสักคนเดียวไว้ข้ำงหลัง   
  ในพิธีเปิดกำรประชุมดังกล่ำว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ (Dr. Gatot Hari 
Priowirjanto) เป็นผู้กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำประชุม และกล่ำวเน้นถึงประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ ๗ ประเด็น               
ที่ต้องเร่งด ำเนินกำร รวมทั้งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สมำชิกซีมีโอ สมำชิกสมทบ หน่วยงำนที่เป็นสมำชิกสมทบ 
กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศสมำชิก ศูนย์ระ ดับ
ภูมิภำคของซีมี โอ และหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับชำติ 
ภูมิภำค และนำนำชำติ นอกจำกน้ี ภำยหลังพิธี เปิด       
กำรประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
ของไทยได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวด             
“Ki Hajar Dewantara Award for Regional Best 
Science Teacher” ซึ่งเป็นรำงวัลส ำหรับครูวิทยำศำสตร์           
ที่มีผลงำนโดดเด่นของภูมิภำค จัดโดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ป           
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ซึ่งผู้ได้รับรำงวัลข้ำงต้น คือ Ms. Lee Sam Im ครูวิทยำศำสตร์จำกโรงเรียน Sekolah 
Menengah Kebangsaan Seri Bintang Utara ประเทศมำเลเซีย  
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 ๒. การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 3 ๙ วันที่         
๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เวลำ ๑๕.๓0 – ๑๗.๓๐ น. โดยนำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้มอบหมำยให้นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ ท าหน้าท่ีประธาน 

การประ ชุมแทน ผู้ เข้ำ ร่วมกำรประชุ ม ประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดับสูงจำกประเทศสมำชิกซีมีโอ ประเทศละ            
๒ คน ผู้แทนประเทศสมำชิกสมทบ ประเทศละ ๑ คน และ
ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ 
รวมประมำณ ๓๐ คน โดยรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้กล่ำวยินดีที่ได้รับมอบหมำยจำกปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ให้ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมในวันน้ี พร้อมทั้งกล่ำวต้อนรับ

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม นอกจำกน้ี รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กล่ำวเน้นย้ ำ เร่ืองกำรเสริมสร้ำง             
ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำที่แน่นแฟ้นของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้แทนประเทศสมำชิกซีมีโอ  
จะได้มีโอกำสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญำ รวมทั้งข้อพันธกิจร่วมกัน อันจะน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์               
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภูมิภำคโดยสอดคล้องตำมประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญ ทั้งนี้ ใน ช่วงของ         
กำรประชุมวำระเฉพำะ ที่ประชุมได้รับทรำบและพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรประชุม จ ำนวน ๑๑ เร่ือง           
โดยมีเอกสำรที่ผ่ำนกำรรับรองตำมข้อมติโดยกำรแจ้งเวียนแล้ว จ ำนวน ๖ เร่ือง ได้แก่ กำรติดตำมผล            
กำรด ำเนินงำนตำมข้อมติสภำซีเมค ปี ๒๕๕๙ โดยกำรรับรองในเอกสำรซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
เจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ คร้ังที่ ๓๘ (วำระเฉพำะ) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของซีมีโอ 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ กำรน ำเสนอแผนพัฒนำระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๐ ของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ระหว่ำงปี ๒๕๖๐/
๒๕๖๑ – ปี ๒๕๖๔/๒๕6๕ กำรน ำเสนอแผนพัฒนำระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๗ ของศูนย์ซีมีโอสปำฟำ ระหว่ำงปี 
๒๕๖๐ – 2565 ข้อเสนอกำรแก้ไขกฎระเบียบของศูนย์ซีมีโอซีโมเลค และข้อเสนอกำรแก้ไขกฎระเบียบ         
ของศูนย์ซีมีโอเรคฟอน  
 
 
 
 
 
 
 

 
  ทั้งน้ี มีประเด็นส าคัญอีก จ านวน ๕ เร่ือง ซึ่งท่ีประชุมฯ ได้มีการพิจาณาร่วมกัน ได้แก่            
กำรแต่งต้ังสมำชิกใหม่ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรของซีมีโอ จ ำนวน 2 ประเทศ ระหว่ำงปี 2560 – 2561 
โดยประเทศที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกข้ำงต้น คือ กัมพูชำ และ สปป. ลำว (องค์ประกอบ
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ไทย และมำเลเซีย) กำรปรับเพิ่มงบประมำณด ำเนินกำร         
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ จำกเดิม ๑,๒๙๗,๒๐๗ เหรียญสหรัฐ เป็น ๑,๔๐๐,๐๐๐  เหรียญสหรัฐ ข้อเสนอ
กำรจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภำคแห่งใหม่ของซีมีโอ จ ำนวน ๓ แห่ง คือ ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรพัฒนำ
กำรศึกษำทำงเทคนิคของซีมีโอในกัมพูชำ ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรดูแลและกำรศึกษำเด็กปฐมวัยและ
บทบำทสถำบันครอบครัวของซีมีโอในอินโดนีเซีย และศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรพัฒนำกำรศึกษำชุมชน



 ๕ 

ของซีมีโอใน สปป. ลำว โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบข้อเสนอกำรจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภำคแห่งใหม่ของซีมีโอ 
จ ำนวน ๓ แห่ง ดังกล่ำว 
 

 3. การประชุมเต็มคณะของการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ คร้ังท่ี ๓๙  ระหว่ำงวันที่ 
๑๖ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ในฐานะ
ประธานท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ คร้ังท่ี ๓๘ ได้ส่งมอบต ำแหน่งประธำนกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที ่ ๓๙ ให้กับ Dr. Harris Iskandar อธิบดีกรมกำรศึกษำด้ำนปฐมวัยและชุมชน 
กระทรวงศึกษำธิกำรและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ เวลำ ๑๐.๓๐ น.                    
ซึ่งรองประธำนกำรประชุมคร้ังน้ี คือ Dato’ Sri Alias Haji Ahmad ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมำเลเซีย  
 

   นำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กล่ำวว่ำ กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ด าเนินความร่วมมือ          
อย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกซีมีโอในการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ข อง ท รั พย า ก ร ม นุ ษย์ ใ น ภู มิ ภ า ค             
ในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และสมรรถนะอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 
โดยใน ๒ ปีข้ำงหน้ำ ยังมีโครงกำรอื่น ๆ ที่ต้องพิจำรณำ
ด ำเนินกำร และมีควำมท้ำทำยหลำยสิ่งที่องค์กำร       
ซีมีโอจะต้องเผชิญ จึงขอมอบภำรกิจดังกล่ำวให้กับ
ประธำนกำรประชุ มฯ คนต่อไป  และ เชื่ อ มั่นว่ ำ           
ด้วยควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ของพวกเรำ จะน ำมำซึ่ง
ประ โย ช น์ ต่อ กำรพั ฒนำก ำร ศึก ษำ ในภู มิ ภ ำ ค           
ในท้ำยสุด ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรไทย  ได้แสดง
ควำมขอบคุณอย่ำงจริงใจต่อประเทศสมำชิกซีมีโอ 
สมำชิกสมทบ และหน่วยงำนที่เป็นสมำชิกสมทบที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเป็นดี ในระหว่ำงกำรเป็นประธำน
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอในช่วงเวลำ ๒ ปทีี่ผ่ำนมำ 
 

 
  Dr. Harris Iskandar ประธานการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส คร้ังท่ี ๓๙ ได้กล่ำวแสดง
ควำมเสียใจอย่ำงสุดซึ้งต่อกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นดวงใจ
ของปวงชนชำวไทย และชำวโลกที่ได้สัมผัสถึงควำมเมตตำและกรุณำของพระองค์ นอกจำกน้ี ได้กล่ำวแสดง
ควำมขอบคุณกระทรวงศึกษำธิกำรไทยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ประธำนกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ          
ได้อย่ำงดีเยี่ยมในช่วงเวลำ ๒ ปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้งกล่ำวเพิ่มเติมถึงควำมจ ำเป็นในกำรร่วมมือกันของภูมิภำค 
เพื่อเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนกำรศึกษำระดับโลก ซึ่งในกำรส่งเสริมวำระกำรศึกษำของซีมีโอ เรำจ ำเป็นต้อง
ก้ำวข้ำมเขตแดนระดับชำติ และร่วมกันแก้ไขปัญหำของภูมิภำค  ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง          
ของประเทศตนเอง 



 ๖ 

 
  ในระหว่ำงกำรประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมได้รับทรำบเร่ืองต่ำง ๆ อำทิ กำรติดตำมผล        
กำรด ำเนินงำนตำมข้อมติสภำซีเมค ปี ๒๕๕๙ สรุปข้อตกลงต่ำง ๆ จำกกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรศูนย์ระดับ
ภูมิภำคของซีมีโอ ปี ๒๕๕๙ สถำนะและกำรใช้ประโยชน์จำกเงินบริจำคโดยประเทศสมำชิกสมทบมอบให้แก่
ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ กำรลงทุนในเงินกองทุนโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๘/๒๕๕๙ งบประมำณรำย ๓ ปีของซีมีโอ ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 
และงบประมำณพัฒนำบุคลำกรจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ รำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศสมำชิกซีมีโอ และสมำชิกสมทบ คร้ังที่ ๖ ควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) รำยงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของซีมีโอ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ร่วมกัน รวมทั้งรำยงำน
ควำมส ำเร็จในโครงกำรส ำคัญของศูนย์ซีมีโอเรคฟอน เป็นต้น 
 

  ส ำหรับประเด็นส าคัญท่ีมีการอภิปรายในการประชุมคร้ังนี้ ได้แก่ 
  ๑)  ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมภายใต้ประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ๗ ประเด็น      
ที่ต้องเร่งด ำเนินกำร (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๘) ของศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำและกำรดูแลเด็กปฐมวัย กำรจัดกำรอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเตรียมควำมพร้อม
กำรศึกษำเพื่อเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน กำรส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ          
กำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรวิจัย และกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ี ผู้แทนประเทศสมำชิกซีมีโอ         
ได้มีกำรน ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ๗ ประเด็นส ำคัญข้ำงต้นด้วย  
  ๒)  ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ SEAMEO College ระยะที่ ๒  [กรกฎำคม 
๒๕๕๘ – มิถุนำยน ๒๕๕๙] ที่จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ ในรูปแบบของกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
และกำรส ำรวจ/กำรวิจัย  
  ๓)  รายงานและข้อเสนอเก่ียวกับข้อมูลภาพรวมขององค์การซีมีโอในการด าเนินงาน
เก่ียวกับประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 7 ประเด็น โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ได้ร่วมกับศูนย์ระดับ
ภูมิภำคของซีมีโอ จัดเก็บข้อมูลและควำมรู้ในภำพรวมขององค์กำรซีมีโอ เพื่อใช้ในกำรวำงแผน กำรติดตำม 
และกำรวิจัยส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๔)  ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างศูนย์ซีมีโอเซลและสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
ของยูเนสโก ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำวำระกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของอำเซียน          
  ๕)  ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างศูนย์ซีมีโอเซ็นและ Perkins International ในกำร
จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรรู้หนังสือด้วยกำรสอนภำษำเบรลล์ให้กับเด็กที่พิกำรทำงสำยตำหรือสำยตำเลือนรำง 
   ๖)  รายงานเกี่ยวกับโครงการ SEAMEO Star Village โดยศูนย์ซีมีโอไบโอทรอป            
ได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโออีก ๕ ศูนย์ที่ต้ังอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว 
เพื่อพัฒนำโมเดลกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยชุมชน  
  ๗)  ข้อเสนอโครงการวิจัย “Fire Mitigation in Kampong Ayer” โดยศูนย์ซีมีโอสปำฟำ             
จะด ำเ นินกำรรวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับแนวทำงเชิงประเพณี ในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงจำกอัคคีภัย                 
ในหมู่บ้ำนกัมปงไอเยอร์ ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม และน ำผลที่ได้จำกกำรวิจัยไปใช้กับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนอัคคีภัยของหมู่บ้ำนกลำงน้ ำอื่น ๆ  
  ๘)  ความก้าวหน้าข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพ (SEA-TVET)  
โดยศูนย์ซีมีโอโวคเทค ได้ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำวิชำชีพเกี่ยวกับควำมเป็นผู้น ำ 
กำรจัดกำร กำรวำงแผน ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน        



 ๗ 

ด้ำนเทคนิคและกำรศึกษำสำยอำชีพ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ – ธันวำคม ๒๕๕๙ และวำงแผนที่จะ
ด ำเนินโครงกำรต่อในปี ๒๕๖๐ นอกจำกน้ี ได้มีกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำน SEA-TVET คร้ังที่ ๑ 
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย กำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส
ด้ำน SEA-TVET คร้ังที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ที่ประเทศอินโดนีเซีย และจะมีกำรจัด
ประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำน SEA-TVET คร้ังที่ ๓ ณ ประเทศมำเลเซีย ในปี ๒๕๖๐  
  ๙)  รายงานเก่ียวกับโครงการแลกเปลี่ยน Pre-service Student Teacher ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำครูจำกมหำวิทยำลัยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ได้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในโรงเรียนของประเทศในภูมิภำค  
  ๑๐) ข้อเสนอการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ Effective Ways of Teaching 
History in Secondary Schools of Southeast Asia โดยศูนย์ซีมีโอแชท ซึ่งก ำหนดจัดระหว่ำงวันที่ 
๑๕ – ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ซีมีโอแชท เมียนมำ  
  ๑๑) รายงานและข้อเสนอเก่ียวกับกรอบการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับการเคลื่อนย้าย
นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ซีมีโอไรเฮด ด้วยกำรพัฒนำเวทีและกลไกเพื่อส่งเสริม
กำรเคลื่อนย้ำยด้ำนวิชำกำร และควำมร่วมมือด้ำนอุดมศึกษำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ๑๒) รายงานและข้อเสนอของศูนย์ซีมีโอซีโมเลค เก่ียวกับโครงการการสร้างวัฒนธรรม
ด้าน ICT เพื่อกำรศึกษำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ และพัฒนำ
หลักสูตรเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และภำษำของประเทศสมำชิกซีมีโอ  
  ๑๓) ความก้าวหน้าโครงการ School Networking Programme on Adopting 21st 

Century Curriculum through SEA Digital Class ระยะที่ ๑ และข้อเสนอกิจกรรมในระยะต่อไป        
โดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้ร่วมมือกับศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้ำนคณิตศำสตร์ และศูนย์ซีมีโอซีโมเลค 
ด ำเนินโครงกำรห้องเรียนดิจิตัลด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ของภูมิภำค ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรในระยะที่ ๒ จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๐         
โดยน ำเร่ืองกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ไปบูรณำกำร
กับกรอบกำรศึกษำแห่งชำติ 
 

  อน่ึง ท่ีประชุมยังได้รับทราบการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าเก่ียวกับโครงการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและท้องถ่ิน เพื่อเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี กำรก่อต้ังศูนย์ซีมี โอเซีย ร์ก้ำในปี 2559 ที่มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำกำรเกษตร          
ของชนบท ทั้งน้ี ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำให้ เยำวชน สถำบันกำรศึกษำและกำรวิจัย          
และผู้ก ำหนดนโยบำย มีควำมตระหนักมำกขึ้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเกษตรของชนบทเพื่อประโยชน์          
ของเกษตรกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งน้ี ภำยในพิพิธภัณฑ์ดังกล่ำว จะมีพื้นที่ส ำหรับแสดง
นิทรรศกำรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภำพและควำมสำมำรถของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ในกำรประกอบพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรเกษตรและกำรยกระดับสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนไทย 
และนำนำประเทศ พร้อมทั้งได้มีกำรน ำเสนอกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของประเทศสมำชิกสมทบ หน่วยงำน
ที่เป็นสมำชิกสมทบ และหุ้นส่วนควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกำรศึกษำของภูมิภำค  ก ำหนดกำร           
จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของซีมีโอ และสมำชิกสมทบ คร้ังที่ ๗ ณ สปป. ลำว ในปี 
๒๕๖๑ ก ำหนดกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ คร้ังที่ ๔๐ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
และก ำหนดกำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมสภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค) คร้ังที่ ๔๙ 
โดยกระทรวงศึกษำธิกำรและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ East Java 
ประเทศอินโดนีเซีย  
 



 ๘ 

  นอกจำกน้ี กระทรวงศึกษำธิกำรไทย ได้เป็นเจ้ำภำพงำนเลี้ยงรับรองอำหำรค่ ำ เพื่อเป็นเกียรติ       
แก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้ 
นำยชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนงำนเลี้ยงดังกล่ำว ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์ 
จำกมูลนิธิ อำจำรย์สุกรี  เจริญสุข และวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรแสดงดนตรีบทเพลง
พระรำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่ำงงำนเลี้ยงรับรองข้ำงต้น  
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ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

๒๑ พฤศจิกำยน 255๙ 
(ขอขอบคุณภำพจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ) 

 


