
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔1 
(41st SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) 

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน 25๖๑ 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  

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

 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ซีมีโอ) ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑         
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   ๑. พิธีเปิดการประชุม วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา ๐๙.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔1 ได้กล่าวขอบคุณส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ที่ได้จัดการประชุมส าคัญ         
ครั้งนี้ และกล่าวถึงนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา อาทิ   
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาของรัฐบาล เอกชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดให้เรียนฟรี 15 ปี (อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6) แก่เด็กทุกคนโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติหรือสถานะทางกฎหมาย 
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะการท างาน        
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูประบบพัฒนาครู โดยให้คูปองแก่ครูคนละ 
10,000 บาท/ปี เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ เป็นต้น  
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  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัด
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ        
และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการส่งเสริม             
ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียนและชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยมีครูจ านวนประมาณ 20,000 คน 
เข้าร่วมในโครงการ Boot Camp นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาที่มีธรรมาภิบาล       
และมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ตลอดจนร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากล 
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชม Dr. Gatot Hari Priowirjanto 
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ในการเป็นผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง โดยร่วมมือกับศูนย์ /เครือข่ายระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่บรรลุเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งร่วมมือ
กับยูเนสโก และอาเซียนในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา  
  ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู ้อ านวยการส านักงาน
เลขาธิการซีมีโอเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยกล่าวถึงความส าคัญของการประชุมครั้งนี้  ซึ่งเป็นเวที
ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ร่วมกันก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม        
ของภูมิภาค และแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ก่อนน าเสนอต่อสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า 
ในช่วงปีที่ผ่านมา องค์การซีมีโอประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และจะพัฒนา
นวัตกรรมในการด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือ รวมถึงประเทศสมาชิกซีมีโอ 
สมาชิกสมทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ภายหลังพิธีเปิดการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ SEAMEO-Japan ESD Award 2018 จ านวน 5 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัล
ส าหรับโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 ๒.  การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔1 วันที่        
๒7 พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา ๑4.00 – ๑5 .3๐ น. ซึ่ งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้         
นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
ดังกล่าว โดย Dr. Didik Suhardi ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ท าหน้าที่ประธาน
การประชุมวาระเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นส าคัญ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ 1) องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริหารของซีมีโอ ปี 2562 – 2563 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสของมาเลเซีย (ประธานคนปัจจุบัน) 
อินโดนีเซีย (อดีตประธานการประชุม) สิงคโปร์ (ประธานการประชุมคนถัดไป) และประเทศสมาชิกอีก ๒ ประเทศ
ที่ได้รับการเสนอให้เป็นคณะกรรมการบริหารฯ คือ บรูไนดารุสซาลาม และเวียดนาม  2) ข้อเสนอแผนด าเนินงาน
ระยะ 3 ปี ของส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ปีงบประมาณ 2562/2563 ถึงปี 2564/2565 3) ข้อเสนอ       
การใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคในการเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอว่าด้วยการด าเนินความร่วมมือระหว่าง      
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ ปีงบประมาณ 2561 – 2564 4) การคัดเลือก          
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอคนถัดไป (ชาวฟิลิปปินส์) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ         
การแต่งตั้งให้ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
โดยจะเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้ด ารง
ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอคนล่าสุด (Dr. Gatot Hari Priowirjanto) และจะด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้   
จะมีการน าเสนอสภาซีเมคเพ่ือให้การอนุมัติการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 5) ร่างบันทึกความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)  และร่างกฎระเบียบ
ข้อบังคับของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO 
SEPS) และ 6) ร่างบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การซีมีโอ และร่างกฎระเบียบข้อบังคับ      
ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอ       
ร่างบันทึกความตกลงฯ และร่างกฎระเบียบข้อบังคับของศูนย์ SEAMEO SEPS และศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ต่อสภาซี เมคเพ่ือให้การอนุมัติต่อไป โดยจะต้องเสนอสภาซี เมคภายหลังจากคณะรัฐมนตรีของไทย                        
ได้ให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว 
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 3. การประชุมเต็มคณะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔1 ระหว่างวันที่ 
28 – 29 พฤศจิกายน ๒๕๖1 โดย Dr. Amin bin Senin อธิบดีกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย       
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานการประชุมเต็มคณะ และ Ms. Chan Lai Fung ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ของสิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในระหว่างการประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ เช่น การติดตาม           
ผลการด าเนินงานตามข้อมติของสภาซีเมค ปี 2561 สรุปข้อตกลงต่าง ๆ จากการประชุมผู้อ านวยการ          
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ปี ๒๕๖1 สถานะและการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคโดยประเทศสมาชิกสมทบ       
มอบให้แก่ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ความก้าวหน้าโครงการ Southeast Asia Primary Learning Metrics    
(SEA-PLM) และกิจกรรมการส ารวจที่ส าคัญ ระหว่างปี 2562 – 2563 ความก้าวหน้าโครงการการจัด
การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย การปรับใช้กรอบสมรรถนะของครูปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และรายงานเกี่ยวกับการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกซีมีโอ           
และสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 7 เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอแต่ละประเทศ ได้น าเสนอการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญภายใต้ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รายงานการด าเนินโครงการฯ ของไทย ดังนี้ 
   1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  ได้แก่ การจัดท าบันทึก             
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 
ระหว่าง 4 กระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปี 2561 – 2564) 
ร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (Big data) เด็กปฐมวัย 
และร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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    2.  การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา  ได้แก่ การจัดให้เรียนฟรี 15 ปี             
อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
     3.  การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การจัดหลักสูตร        
E-training เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการจัดการด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัตใินสถานศึกษา 
      4.  การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา  ได้แก่ การจัดตั้ง        
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น         
ฐานสมรรถนะ (Education to Employment: E to E) โครงการพัฒนาทักษะผ่านศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) และการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การสร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับนักเรียน และอาจารย์ในสายอาชีวศึกษา 2) การสร้าง Excellent Model School โดยพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ 3) การร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล ทั้งในส่วนอุปสงค์ของความต้องการแรงงานวิชาชีพ 
(Demand) และอุปทานของแรงงานวิชาชีพที่เรียนจบมา (Supply) 4) การจัดท าและหาทางเลือกที่เหมาะสม
ร่วมกันในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ  
    5. การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ได้แก่ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน การให้คูปองส าหรับครู
เพ่ือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ และโครงการพัฒนาครูด้านการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
     6.  การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย  ได้แก่ โครงการทุน
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่        
และโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
     7. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
  ส าหรับประเด็นส าคัญที่มีการอภิปรายในการประชุมเต็มคณะ ได้แก ่
 ๑)  ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมภายใต้ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ          
7 ประเด็น ซึ่งด าเนินงานโดยส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  รวมทั้งการจัดท า
เป้าหมายและตัวชี้วัดส าหรับการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
 2) ความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดที่เข้าถึง
ผู้เรียนจ านวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับ
สากล และแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด โดยความร่วมมือระหว่างยูเนสโก และ WEIDONG Cloud 
Education Group 
   3) รายงานเกี่ยวกับการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (High Officials Meeting on SEA-TVET) ครั้งที่ ๔ และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEA-TVET โดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน SEA-TVET ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นในเดือน
กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และในปี ๒๕๖๑ ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน             
ด้าน SEA-TVET จ านวน ๒ รุ่น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน ๒๘๘ คน ส าหรับการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งที่ ๕ จะจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในปี ๒๕๖๒ 
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 4) รายงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน Pre-service Student Teacher ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระหว่างปี 2558 – 2561 ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาครูในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัยแล้ว จ านวน 6 รุ่น ทั้งนี้ 
โครงการรุ่นที่ ๗ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 5) ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ         
ระหว่างปี 2561 – 2563  
 6) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาด้านโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยและนักเรียน           
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ซีมีโอเรคฟอน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา        
ด้านโภชนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย และโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านโภชนาการในโรงเรียน 
 7) รายงานเกี่ยวกับการจัดประกวดรางวัล Ki Hajar Dewantara (KHD) Award        
ครั้งท่ี ๒ โดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น อุทิศตนเพ่ือการสอนวิทยาศาสตร์ ท างาน
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์          
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  8) รายงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยศูนย์ซีมีโอไรเฮด ได้ร่วมมือกับ Japan Association of National Universities (JANU) 
ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS-UC) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 9) ข้อเสนอโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ 
 10) รายงานโครงการจัดแข่งขันเพลงพื้นบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยใช้
แอพพลิเคชั่นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยศูนย์ซีมีโอสปาฟา ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการเผยแพร่             
ผ่านช่องทาง YouTube ของซีมีโอสปาฟา  
 11) รายงานโครงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย และบทบาท
สถาบันครอบครัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ SEAMEO CECCEP ได้วางแผนที่จะจัดท า
ข้อมูลภาพรวมด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (ECCE) และขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ        
ของประเทศสมาชิกซีมีโอ คณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการศึกษาดังกล่าว ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการศึกษาข้างต้น จะเป็นข้อมูลส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย       
ในการพัฒนาเรื่อง ECCE ต่อไป 
 12) ความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการศึกษาทางไกลระบบเปิด          
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ซีมีโอซีโมเลค ได้ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกล 
เพื่อขยายการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ในภูมิภาค  
 13) การจัด International Seminar ด้านนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาครูในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส านักงานเลขาธิการซีมีโอ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsukuba ในการจัด      
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการพัฒนาครู         
ในยุคโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
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      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการน าเสนอแผนงานความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 
และกิจกรรมในปี ๒๕๖๑ ระหว่างองค์การซีมีโอและหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ เช่น UNESCO APCEIU 
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี ่ปุ ่น ศูนย์อาเซียน -จีน ส านัก
เลขาธิการอาเซียน องค์การยูเนสโก และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น พร้อมทั้ง
รับทราบก าหนดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึ กษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ครั้งที่  50            
โดยกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และก าหนดการจัดประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน ๒๕62 ในประเทศไทย  
 

 อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม    
การประชุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               
ได้มอบหมายให้ นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานเลี้ยงดังกล่าว   
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการแสดงดนตรีสากลระหว่างงานเลี้ยงรับรองข้างต้น  
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 ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอเป็นประจ าทุกปี ซึ่งครั้งนี้ 
เป็นครั ้งที ่ ๔๑ ระหว่างวันที ่ 27 – 29 พฤศจิกายน 25๖๑ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ               
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวนมากกว่า 120 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโส
ระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ ผู้แทนหน่วยงาน           
ที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ 
ซีมีโอ รวมทั้งผู้แทนองค์กรและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้  การประชุมดังกล่าว              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และก าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ จึงมีความส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิก 
ซีมีโอ ได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาค และหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เพ่ือให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 
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ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 ธันวาคม 25๖๑ 
(ขอขอบคุณภาพจากส านักงานเลขาธิการซีมีโอ) 

 

 


