
 

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๐ 
(40th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน 25๖๐ 
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด์  

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

 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส
ขององค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ซีมีโอ) ครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐         
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 

 
 ๑. พิธีเปิดการประชุม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.00 น. โดยรองศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์ โศภณ นภำธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม
เจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๐ ได้กล่ำวขอบคุณส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ที่ได้จัดกำรประชุมส ำคัญครั้งนี้ 
และกล่ำวว่ำ ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเครือข่ำยที่ทุกประเทศมีควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งไม่มีใครอยู่ได้โดยล ำพัง ดังนั้น เรำต้องร่วมมือกันเพ่ือให้ก้ำวผ่ำนควำมท้ำทำยในรูปแบบ 
ต่ำง ๆ รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรปฏิรูปทัศนคติ และค่ำนิยมที่มุ่งเน้น 
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพร่วมกัน ทั้งนี้ กำรขับเคลื่อนหลักในควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ คือ เป้ำหมำย       
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของซีมีโอ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรไม่ทิ้งผู้เรียนไว้ข้ำงหลัง และส่งเสริมโอกำส 
ในกำรศึกษำตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับควำมพยำยำมในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ โศภณ นภำธร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่ำนมำจนถึง
ปัจจุบัน องค์กำรซีมีโอได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะวำระกำรศึกษำของซีมีโอภำยใต้               
๗ ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีควำมร่วมมือและบูรณำกำรกับภำคกำรศึกษำของภูมิภำค
เกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ใหม่เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำครู ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ          
ขีดควำมสำมำรถของครู โดยจัดท ำคู่มือส ำหรับเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและขีดควำมสำมำรถครูให้ตรงตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และจริยธรรม จึงเชื่อมั่นว่ำ คุณภำพทำงกำรศึกษำของครู 
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
 
 



 ๒ 

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กล่ำวยินดีกับกำรจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภำค         
ของซีมีโอแห่งใหม่ จ ำนวน ๓ แห่งในกัมพูชำ อินโดนีเซีย และ สปป. ลำว ได้แก่ ศูนย์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ทำงเทคนิคของซีมีโอในกัมพูชำ (SEAMEO TED) ศูนย์ด้ำนกำรดูแลและกำรศึกษำเด็กปฐมวัยและบทบำท
สถำบันครอบครัวของซีมีโอในอินโดนีเซีย (SEAMEO CECCEP) และศูนย์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำในชุมชน         
ของซีมีโอใน สปป. ลำว (SEAMEO CED) โดยเชื่อมั่นว่ำควำมเชี่ยวชำญของศูนย์ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติของประเทศในภูมิภำค นอกจำกนี้ ได้กล่ำวขอบคุณ
ประเทศสมำชิกซีมีโอ ที่สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอแห่งใหม่ในประเทศไทย จ ำนวน ๒ แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และ
ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยสะเต็มศึกษำของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) เพื่อพัฒนำประชำชนของภูมิภำค           
ให้พร้อมเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ ท่ำมกลำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมสมดุลและยืดหยุ่น รวมถึงทักษะที่จ ำเป็น
ในกำรด ำรงชีวิต  
 ในพิธีเปิดกำรประชุมดังกล่ำว ผู ้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ (Dr. Gatot Hari 
Priowirjanto) เป็นผู้กล่ำวต้อนรับผู้ เข้ำประชุม และกล่ำวเน้นถึงผลกำรด ำเนินงำน และควำมก้ำวหน้ ำ              
ของโครงกำรและกิจกรรมที่ผ่ำนมำภำยใต้ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ ๗ ประเด็นของซีมีโอ และควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำงประเทศสมำชิกซีมีโอ สมำชิกสมทบ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรพัฒนำนวัตก รรมส ำหรับ           
กำรด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ร่วมกันต่อไป นอกจำกนี้ ภำยหลังพิธีเปิดกำรประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบรำงวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ SEAMEO-Japan ESD Award 2017 จ ำนวน ๔ รำงวัล          
ซึ่งเป็นรำงวัลส ำหรับโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ๒. การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๐ วันที่        
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐0 – ๑๖.๐๐ น. โดยปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้นำงวัฒนำพร  
ระงับทุกข ์รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยในกำรประชุมดังกล่ำว ทั้งนี้ Dr. Ir. Suharti 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนและควำมร่วมมือต่ำงประเทศ กระทรวงศึกษำธิกำรและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย        
ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมครั้งนี้แทน Dr. Didik Suhardi ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและวัฒนธรรมของ
อินโดนีเซียซึ่งไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมกำรประชุมฯ เนื่องจำกปัญหำด้ำนสุขภำพ 
  ประเด็นส ำคัญ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีกำรพิจำรณำร่วมกัน ได้แก่ ข้อเสนอกำรปรับโครงสร้ำงใหม่
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ และกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ระดับ Professional 
ข้อเสนอกำรใช้ประโยชน์จำกเงินบริจำคในกำรเป็นสมำชิกสมทบของซีมีโอว่ำด้วยกำรด ำเนินควำมร่วมมือ
ระหว่ำงศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอภำยใต้วำระกำรศึกษำของซีมีโอ ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรของไทย 
ได้น ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส ำรวจควำมเป็นไปได้ พร้อมทั้งภำพรวมในกำรจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ 
จ ำนวน ๒ แห่ง ในประเทศไทย คือ ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืนของ 
ซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยสะเต็มศึกษำของซีมีโอ โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบข้อเสนอรำยงำนกำรศึกษำ
ส ำรวจควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศูนย์ดังกล่ำวของประเทศไทย นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
กำรเสนอชื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอคนต่อไป (วำระ ๔ ปี ระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒ – ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๖) โดยกระทรวงศึกษำธิกำรของฟิลิปปินส์ จะมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือสมัครเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมี โอคนถัดไป ทั้ งนี้  คณะกรรมกำรบริหำรของซีมี โอ  
จะด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต ำแหน่งข้ำงต้นในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของซีมีโอ 
วำระพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นล่วงหน้ำ ๑ วันก่อนกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๑ ในเดือนพฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ และคณะกรรมกำรฯ จะเสนอชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๑ 
วำระเฉพำะ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 



 ๓ 

 
 
 3. การประชุมเต็มคณะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๐ ระหว่ำงวันที่ 
๒๙ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ โดย Dr. Ir. Suharti ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนและควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 
กระทรวงศึกษำธิกำรและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุมฯ  
  ในระหว่ำงกำรประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมฯ ได้รับทรำบเรื่องต่ำง ๆ อำทิ กำรติดตำม           
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อมติของที่ประชุมสภำซีเมค ครั้งที่ ๔๙ สรุปข้อตกลงต่ำง ๆ จำกกำรประชุมผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ ปี ๒๕๖๐ สถำนะและกำรใช้ประโยชน์จำกเงินบริจำคโดยประเทศสมำชิกสมทบ
มอบให้แก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ รำยงำนโครงกำร SEAMEO Online Lecture Series and Training 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรแลกเปลี่ยน Pre-Service Student Teacher ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำโครงกำรด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม (SEA-TVET) และกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำฝึกงำนด้ำน TVET เป็นต้น 
 

 
  ส ำหรับประเด็นส ำคัญที่มีกำรอภิปรำยในกำรประชุมครั้งนี้ ได้แก ่
 ๑)  ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้ประเด็นส าคัญด้านการศึกษา     
ของซีมีโอ 7 ประเด็น ซ่ึงด ำเนนิงำนโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ และศูนย์ระดับภมิูภำคของซีมีโอ 
 ๒) รายงานผลการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ กรุงจำกำร์ตำ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมฯ ได้รับรอง “Jakarta 
Framework for Action for SEAMEO Education Agenda Towards Achieving Sustainable Development 
Goals” เพ่ือประเทศสมำชิกได้ยึดถือเป็นแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงกันอันจะเป็นกำรพัฒนำกำรศึกษำของภูมิภำค 



 ๔ 

 ๓) ข้อเสนอโครงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมซีมีโอ ประจ าปี 2561 โดยที่ประชุมฯ     
ได้ขอให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ปรับแก้ไขบำงประเด็น ได้แก่ หน่วยงำนที่มีควำมเหมำะสมในกำรเสนอชื่อครู
เข้ำรับรำงวัล และควำมชัดเจนของหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก ก่อนน ำเสนอเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอพิจำรณำต่อไป 
 ๔) ข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือโดยใช้ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นฐาน            
ผ่านทางการสอนภาษา โดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้ำนภำษำ 
 ๕) ข้อเสนอการใช้รูปแบบระบบเปิดและการศึกษาทางไกลกับสถาบันอาชีวศึกษา      
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็นว่ำ ระบบกำรอำชีวศึกษำของแต่ละประเทศ         
มีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจมีควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบดังกล่ำว จึงเห็นควรให้ศูนย์ซีมีโอซีโมเลค 
ด ำเนินกำรศึกษำส ำรวจควำมเป็นไปได้ในเรื่องนี้ก่อน   
 ๖) ข้อเสนอการยกระดับโครงการ “สวนในโรงเรียนและบ้าน” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือพัฒนำภำวะโภชนำกำรและสร้ำงสุขนิสัยในกำรบริโภคให้กับเด็กวัยเรียนโดยกำรเพ่ิมปริมำณ       
กำรเพำะปลูกและบริโภคผักในท้องถิ่นจำกสวนในโรงเรียนและบ้ำน โดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ 
  ๗) ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ ระยะที่ 2           
โดยส ำรวจควำมเชื่อและทัศนคติต่อกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งเป็นกำรวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระหว่ำงนักเรียน         
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศออสเตรเลีย  
 ๘) การรายงานความก้าวหน้าการด าเน ินความร่วมมือระหว่าง SEAMEO และ 
Education Relief Foundation (ERF) ด้ำน Balanced and Inclusive Education (BIE) ที่สอดคล้องกับวำระ
กำรศึกษำใหม่ของซีมีโอ ประเด็นที่ ๒ (กำรจัดกำรอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ) โดยมีกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ
สภำพกำรศึกษำปัจจุบันของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเรียนร่วมที่เสมอภำค 
 ๙) ข้อเสนอการด าเนินโครงการ SEAMEO-Japan ESD Award ระยะที่ 3 เพ่ือสร้ำง              
ควำมตระหนักในเรื่องกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (ESD) รวมถึงส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน ESD            
ในโรงเรียนและชุมชนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๑๐) ข้อเสนอการก าหนดกรอบสมรรถนะของครูปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือเสริมสร้ำงมำตรฐำน และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลและกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยในภูมิภำค 
 ๑๑) ข้อเสนอการจัดท ามาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำวิชำชีพครูและหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 ๑๒) การประเมินคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้        
ของนักเรียนโดยน าระบบเมตริกมาประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดรูปแบบกำรประเมินผลรวม ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กำรซีมีโอ และองค์กำรยูนิเซฟ ส ำนักงำนเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในกำรจัดท ำ Main 
Survey ระหว่ำงปี 2561 – 2563 
 ๑๓) ข้อเสนอการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ระบบเปิด (MOOCs) เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือปวงชนอย่ำงเท่ำเทียม 
 

     อนึ ่ง ที ่ประช ุมฯ ย ังได ้ร ับทรำบข้อ เสนอของ Asia-Pacific Centre of Education for 
International Understanding (APCEIU) ในกำรสมัครเข้ำเป็นหน่วยงำนสมทบของซีมีโอ รวมถึงกำรน ำเสนอ
แผนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมร่วมกับองค์กำรซีมีโอ โดยประเทศสมาชิกสมทบ 
(ออสเตรเลีย) หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (๑. สมำคมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ 
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน  "China Education Association for International Exchange : CEAIE”        
๒. สภำระหว่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำทำงไกล และ ๓. University of Tsukuba) และหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(๑ .Asia Pacific Regional Network for Early Childhood: ARNEC ๒ .  ASEAN-China Centre: ACC            



 ๕ 

๓. ASEAN University Network: AUN และ ๔. สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) ทั้งนี้ 
ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบก ำหนดกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอ ครั้งที่  ๔๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
 

 นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรไทยและส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ได้จัดให้ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรของประเทศสมำชิกซีมีโอ และผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอไปเยี่ยมชมนิทรรศกำรงำนพระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ มณฑลพิธี 
ท้องสนำมหลวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรไทยได้เป็นเจ้ำภำพงำนเลี้ยง
รับรองอำหำรค่ ำ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร          
ริเวอร์ไซด์ โดยนำงวัฒนำพร  ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนงำนเลี้ยงดังกล่ำว ซึ่งได้รับ 
ควำมอนุเครำะห์จำกมูลนิธิ อำจำรย์สุกรี  เจริญสุข ในกำรแสดงดนตรีบรรเลงระหว่ำงงำนเลี้ยงรับรองข้ำงต้น 
 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ ได้จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสของซีมีโอเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งครั้งนี้ 
เป็นครั้งที่ ๔๐ ระหว่ำงวันที่ ๒๘  – ๓๐ พฤศจิกำยน 25๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวนมำกกว่ำ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้แทนอำวุโส
ระดับสูงจำกประเทศสมำชิกซีมีโอ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป. ลำว มำเลเซีย 
เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนำม ผู้แทนประเทศสมำชิกสมทบ หน่วยงำนที่เป็น
สมำชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอ ผู้อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ รวมทั้ง
ผู้สังเกตกำรณ์จำกหน่วยงำน/องค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร วัฒนธรรม กีฬำ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ส ำนักงำนยูเนสโก กรุงเทพฯ ยูนิเซฟ ส ำนักงำนภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
กรุงเทพฯ (UNICER EAPRO) ศูนย์อำเซียน-จีน ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน GIZ-RECOTVET และสถำบันส่งเสริม
กำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ และก ำหนดแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศสมำชิกเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ดังนั้น กำรประชุมครั้งนี้ จึงมีควำมส ำคัญที่ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรศึกษำของประเทศสมำชิกซีมีโอ ได้มีโอกำส
ในกำรกลั่นกรองโครงกำรและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภำคและหำข้อสรุปร่วมกัน  ก่อนที่จะน ำเสนอต่อ          
สภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค)  
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ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

7 ธันวำคม 25๖๐ 
(ขอขอบคุณภำพจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมีโอ) 


