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การเยือน 
ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ของ 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม และ วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
๑. การเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๑.๑ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติภำรกิจในฐำนะประธำนสภำรัฐมนตรี
ศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค) ที่ประเทศมำเลเซีย
เป็นประเทศแรกของสมำชิกซีมีโอ โดยได้เป็นประธำนกล่ำว 
สุนทรพจน์ในพิธีปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับภูมิภำคและมอบรำงวัล
แก่ผู้ชนะเลิศในงำน “10th Regional Congress on Search for 
SEAMEO Young Scientists (SSYS 2016)” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 
เวลำ ๑๕.๒๕ น. ณ SEAMEO Hall ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วย
กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ของซีมีโอ : ศูนย์ซีมีโอเรคแซม 
(SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics: SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง  

ในกำรนี้รัฐมนตรีฯ ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้แทนนักเรียนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้แทนประเทศเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมครั้งนี้ และในฐำนะประธำนสภำซีเมค รัฐมนตรีฯ ได้กล่ำวอย่ำงเชื่อมั่นว่ำ

ศูนย์ซีมีโอเรคแซมจะสำมำรถสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำของภูมิภำค 
ในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่สร้ำงสรรค์ 
และเป็นนวัตกรรม ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ โดยจะเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ระดับชำติไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำของภูมิภำค นอกจำกนี้  
ยังเน้นกำรบูรณำกำรแนวคิดในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพ่ือบรรจุในหลักสูตร 

ของสถำนศึกษำและให้ควำมรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับค่ำนิยมและจริยธรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะกำรมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์ และแรงงำนที่มีควำมรู้ ซึ่งท ำงำน 
ด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำในอุตสำหกรรม กำรผลิต และผลิตผลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสิ่งที่จ ำเป็น 
ดังนั้น ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมงำน/กิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
เพ่ือพัฒนำเจตคติ ทักษะกำรแก้ปัญหำ และควำมสนใจในกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตลอดชีวิต
และสนับสนุนให้ทั้งครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับเพ่ือนในโรงเรียน
ของตนเพ่ือเป็นแรงบันดำลใจให้เพ่ือน ๆ ได้คิดสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงวิทยำศำสตร์ต่อไป ทั้งนี้  รัฐมนตรีฯ ได้กล่ำวทิ้ งท้ำยว่ำ  
ผลที่ได้จำกกำรอภิปรำยในกำรประชุมวันนี้  จะท ำให้เข้ำถึง
ประชำคมโลกท่ียั่งยืน  

SSYS 2016

ศูนย์ซีมีโอเรคแซม

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

กล่ำวสุนทรพจน์ในงำน “10th Regional Congress on 
Search for SEAMEO Young Scientists (SSYS 2016)” 
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ส ำหรับงำน SSYS นี้ จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกสองปี โดยในปี  ๒๕๕๙ นี้ ได้ก ำหนดหัวข้อ  
“Youth Innovation for Sustainability” เพ่ือเปิดโอกำสให้นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์จำกประเทศในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภำคอ่ืนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ระหว่ำงกัน  
มีผู้เข้ำร่วมงำนจำก ๙ ประเทศสมำชิกซีมีโอ (ยกเว้นบรูไนดำรุสซำลำม และติมอร์เลสเต) รวม ๒๕๐ คน  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอชื่อผู้แทนเยำวชนจำกสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเข้ำร่วมแสดงผลงำน/
โครงงำนวิจัย ในระหว่ำงกำรประชุมฯ จ ำนวน ๖ คน และครู จ ำนวน   
๓ คน จำกโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน
พระปฐมวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงได้รับรำงวัลจำกงำนข้ำงต้น ดังนี้ 

๑. โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ ได้รับรำงวัล Special Award for Application of Technology 
in Relation to Congress Theme ประเภท Science Category ใน เรื่ อง  “Temperature Decreasing 
Artifact for Outdoor Parking Automobile by Using Solar Energy” 

๒. โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย ได้รับรำงวัล Outstanding Award for Research Report 
ประเภท Science Category ในเรื่อง “Studies on the Cellulose Extraction and Film Preparation 
from Coconut Meat Residue and Bagasse” 

๓. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย ได้รับรำงวัล Outstanding Award for Significant Project  
ประเภท Mathematic Category ในหัวข้อ “Automatic Oxygen Measurement and Water Sustainable 
Fishery System” 

๑.๒ กำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ซีมีโอเรคแซมเป็น ๑ ใน ๒๑ ศูนย์ขององค์กำรซีมีโอ  
มีพันธกิจมุ่งพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ โดยให้ทุนฝึกอบรมประจ ำปี 
จัดหลักสูตรเฉพำะตำมควำมต้องกำรของประเทศสมำชิก จัดประชุมนำนำชำติด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์   

และคณิตศำสตร์ (Conference on Science and Mathematics Education : 
CoSMEd) เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์นักวิชำกำร  
ผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้พัฒนำหลักสูตร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ด้ำนกำรใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และกำรวิจัยในปัจจุบัน รวมทั้งจัดประชุม
ส ำหรับนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์จำกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Search for SEAMEO Young Scientists : SSYS) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับโครงกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   

๑.๓  กำรเยี่ยมชม Penang Peranakan Mansion พิพิธภัณฑ์ 
ที่ มี ชื่ อเสี ยงในย่ ำน Georgetown ของปีนั ง เ ป็ น สถ ำปั ตยกร รม  
และงำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ ผสมผสำนระหว่ำงจีน มลำยู และอังกฤษ  
ที่ยังรักษำสภำพดั้งเดิมไว้เป็นอย่ำงดี ภำยในพิพิธภัณฑ์มีกำรตกแต่ง 
ด้วยสิ่งของสะสม โบรำณวัตถุ เสื้อผ้ำ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับ  
ที่บ่งบอกถึงประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้คน Peranakan 

(Peranakan หมำยถึง กลุ่มคนชำวจีนที่
อพยพมำจำกจีนแผ่นดินใหญ่มำตั้งรกรำกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยเรียกตนเองว่ำ Baba – Nyonya : บำบ๋ำ-ย่ำหยำ) ส ำหรับประเทศไทย 
ก็มีกลุ่มชนดังกล่ำวเช่นกันที่จังหวัดภูเก็ต Penang Peranakan Mansion

Penang Peranakan Mansion

ผู้แทนเยาวชนจากประเทศไทย

การเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม
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๒. การเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒.๑ กำรหำรือข้อรำชกำรกับ Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister for Education (Schools) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรของสิงคโปร์ ในเช้ำวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Shangri-La  
ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรของไทย ได้กล่ำวเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ กำรพัฒนำประเด็นส ำคัญ
ด้ำนกำรศึกษำ ๗ ประเด็นที่ได้รับกำรเห็นพ้องจำก
ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ที่ สปป.
ลำว เมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๕๗ ว่ำจะเป็นจุดเน้น
ในกำรพัฒนำวำระกำรศึกษำในอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ 
ไ ด้ แ ก่  ๑ )  ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร จั ด ก ำ รศึ กษ ำ 
และกำรดูแลเด็กปฐมวัย ๒) กำรจัดกำรอุปสรรค
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ๓) กำรเตรียมควำมพร้อมกำรศึกษำเพ่ือเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน ๔) กำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
และฝึกอบรมด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ ๕) กำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู ๖) กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรวิจัย ๗) กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่  ๒๑ โดยได้ขอให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรซีมี โอจัดท ำ  Roadmap และในโอกำสต่อไป 
จะขอให้ศูนย์ระดับภูมิภำคของซีมีโอทุกศูนย์จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

๒.๑.๒ ควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษซึ่งปัจจุบันเป็นภำษำในกำรท ำงำนของประชำคม
อำเซียน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ำยสิงคโปร์ว่ำ ขณะนี้กระทรวงศึกษำธิกำรไทยได้ร่วมมือกับ British 
Council ในกำรจัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษแบบเข้มให้กับครูสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp) จ ำนวน ๓๕๐ คน 
ซึ่งจะเป็นครูต้นแบบที่จะน ำกำรอบรมไปขยำยผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเร่งกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ  นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้มีกำรทดลองน ำ application กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษมำใช้
ในโทรศัพท์มือถือแบบระบบแอนดรอยด์ ซึ่งเปิดโอกำสให้นักเรียน/นักศึกษำและประชำชนดำวน์โหลดได้โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ สิงคโปร์ ได้มีข้อสังเกตว่ำสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีจ ำนวนครูไม่มำกนัก 
เมื่อเทียบกับประเทศไทย จึงท ำให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้รวดเร็ว ในกำรนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยยังเห็นว่ำ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ภำษำซีมีโอเรลค์ควรน ำเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษไปออกแบบ 
แนวทำงกำรสอนด้ำนภำษำในรูปแบบใหม่  ๆ ให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท 
และสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำง รวมถึงกำรพยำยำมผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์  
และควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงมุมมองใหม ่ๆ             

๒.๑.๓ แสดงควำมขอบคุณกระทรวงศึกษำธิกำรสิงคโปร์ในกำรด ำเนินควำมร่วมมือโครงกำร
โรงเรียนเครือข่ำย (Partner School Project) ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมำชิกของทั้งสองฝ่ำยรวม ๒๐ แห่ง 
และก ำลังจะขยำยเป็น ๓๐ แห่ง จึงขอให้ฝ่ำยสิงคโปร์เสนอชื่อโรงเรียนเพ่ิมเติมอีก ๕ แห่ง เพ่ือจะได้เป็น
โรงเรียนคู่พัฒนำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันต่อไป    

๒.๑.๔ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนเพ่ือยกระดับกำรศึกษำสำยอำชีวะของไทย  
เพ่ือส่งเสริมก ำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน โดยจะเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยอำชีพ 
(อำชีวศึกษำ) กับสำยสำมัญศึกษำจำกเดิม ๓๐ : ๗๐ เป็น ๕๐ : ๕๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สิงคโปร์ได้กล่ำวถึงพัฒนำกำรด้ำนอำชีวศึกษำของสิงคโปร์เกิดจำกกำรที่นักเรียนซึ่งจบกำรศึกษำแล้ว  
ไม่สำมำรถได้รับกำรจ้ำงงำนได้ตำมวุฒิกำรศึกษำ เนื่องจำกไม่มีทักษะสำยอำชีพ จึงท ำให้เกิดแรงผลักดัน  
ให้จ ำเป็นต้องพัฒนำคุณภำพของทักษะอำชีพ ซึ่งปัจจุบัน นักเรียน/นักศึกษำสำยอำชีพของสิงคโปร์สำมำรถ 
มีงำนท ำได้ทั้งหมด จึงท ำให้นักเรียน/นักศึกษำมุ่งเรียนสำยอำชีพมำกกว่ำสำยสำมัญ คือ อัตรำส่วน ๖๐ : ๔๐  

Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister 
for Education (Schools))

H.E. Mr. Ng Chee Meng 
Acting Minister for Education (Schools) 

Ministry of Education Singapore 
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๒.๒ กำรกล่ำวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดกำรประชุมนำนำชำติ 
“51st SEAMEO RELC International Conference” วันที่ ๑๔ มีนำคม 
๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ระดับภูมิภำค 
ว่ำด้วยภำษำของซีมี โอ  (SEAMEO Regional Language Centre: 
RELC) โดยได้กล่ำวชื่นชมศูนย์ฯ ที่ได้จัดกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวที
ส ำคัญให้กับนักวิชำกำร ครู และนักวิจัยจำกทั่วโลก ได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งยกย่องกำรท ำงำนของศูนย์ฯ  
ในกำรผลักดันภูมิภำคให้สำมำรถก้ำวข้ำมพรมแดนทำงสังคม 
และภำษำ โดยเฉพำะกำรจัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษในช่วง ๔๘ ปีที่ผ่ำนมำ
ทั้งในรูปแบบเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำร ทั้งนี้ ได้กล่ำวเสริมว่ำทักษะด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรนั้นถือว่ำเป็น
ทักษะที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในศตวรรษที่ ๒๑ กำรมีควำมรู้ด้ำนภำษำไม่ใช่กำรเรียนรู้เฉพำะค ำศัพท์ 
และควำมหมำยเท่ำนั้น แต่ยังท ำให้เรำสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืนได้ โดยกำรแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นและควำมเข้ำใจอันดีในเรื่องที่มีควำมสนใจร่วมกัน นอกจำกนี้ ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจะส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งกำรน ำไปแก้ปัญหำต่อไปได้ด้วย ทั้งนี้ ในกำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียนของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
และกำรเมือง อย่ำงมีพลวัต ดังนั้น ภำคกำรศึกษำของแต่ละประเทศสมำชิก ซีมีโอ จึงต้องปรับปรุงระบบ
กำรศึกษำเ พ่ือให้สอดรับกับ พัฒนำกำร ใหม่  ๆ  ด้ ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  โ ลกำภิ วั ตน์   

และกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำน จึงเห็นได้ว่ำภำษำคือเครื่องมือ
อันทรงพลังที่สนับสนุน กำรพัฒนำดังกล่ำว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ มีควำมมั่นใจ
ว่ำกำรประชุมครั้งนี้ จะเป็นสิ่งท้ำทำยด้ำนควำมคิดและปลูกฝังแนวคิดใหม่ ๆ 
รวมทั้งสร้ำงโอกำสเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันในกำร
ประชุมนำนำชำติดังกล่ำวเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มกำรศึกษำระดับ
ภูมิภำคและระดับโลก แต่ละประเทศสมำชิกซีมีโอ 

กำรประชุมนำนำชำตินี้ จัดเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับในปี ๒๕๕๙ ได้ก ำหนดหัวข้อ “Teaching 
Literacies – Emerging Pathways and Possibilities in Language Education” ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม 
กำรประชุมที่เชี่ยวชำญด้ำนภำษำจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศในภูมิภำค ประมำณ ๕๐๐ คน มำร่วม
อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรื่องกำรวิจัยและแนวทำงปัจจุบันที่มีต่อกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนภำษำ กำรออกแบบ 
และกำรจัดหลักสูตร กำรหำรือเกี่ยวกับข้อริเริ่มใหม่ๆ ในกำรแปลนโยบำยด้ำนภำษำและกำรวำงแผนหลักสูตร 
กำรพัฒนำสื่อและกำรปฏิบัติในห้องเรียนอย่ำงจริงจัง ตลอดจนกำรแบ่งปันนวัตกรรมและวิธีกำรสอน  
เชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือให้ได้ มำซึ่งแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพหุทักษะ โดยในส่วนของประเทศไทย มีผู้เข้ำร่วม
กำรประชุม รวม ๑๑ คน ซึ่ งในจ ำนวนดังกล่ำวมีอำจำรย์จ ำนวน ๕ คน จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม วิทยำลัยเซำท์อีสบำงกอก และส ำนักพิมพ์ 
ของมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศไทย ร่วมเป็น Speaker ด้วย 

๒.๓ กำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ซีมีโอเรคล์ 
 ศูนย์ซีมีโอเรลค์ เป็น ๑ ใน ๒๑ ศูนย์ขององค์กำร 

ซีมีโอ มีพันธกิจที่มุ่งพัฒนำครูผู้สอนภำษำและส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำในภูมิภำค โดยด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ
ด้ำนทุนฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษในภูมิภำค กำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือกับ 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

กำรกล่ำวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดกำรประชุมนำนำชำติ 
“51st SEAMEO RELC International 

Conference”

“51st SEAMEO RELC 
International Conference”

การเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ของศูนย์ซีมีโอเรคล์
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มูลนิธิเทมำเส็ก รวมถึงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่อยู่ในแวดวงด้ำนกำรศึกษำ โดยร่วมมือกับศูนย์ซีมีโออ่ืน 
และภำคีเครือข่ำยของศูนย์ฯ ในกำรจัดหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของประเทศสมำชิก อีกทั้งยังมีกำรให้ 
ทุนนักวิจัยในภูมิภำคเป็นประจ ำทุกปีอีกด้วย  ตลอดจนกำรจัดประชุมนำนำชำติประจ ำปีซึ่งเป็นเวที 
ให้ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร ครู นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องด้ำนภำษำ ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหัวข้อที่เป็น 
ที่สนใจร่วมกันเพ่ือเป็นผู้น ำในภูมิภำคสู่กำรยอมรับในระดับนำนำชำติ  

๒.๔ กำรเยี่ยมชมสถำบันกำรศึกษำแห่งชำติ
สิงคโปร์ (National Institute of Education: NIE) ซึ่งเป็น
สถำบันฝึกอบรมครูเพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีนันยำง (Nanyang Technological 
University: NTU) เพ่ือปรับปรุงกำรฝึกหัดครูให้เป็นระบบ  
มีกำรจัดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ คือ หลักสูตรส ำหรับผู้จบ
ปริญญำตรีทุกสำขำที่มีควำมประสงค์จะเป็นครูเพ่ือเข้ำรับ
กำรอบรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอน ระยะเวลำ ๑ ปี ซึ่งจะท ำให้
ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับกำรรับรองให้ประกอบอำชีพครูได้  

และหลักสูตรระดับปริญญำตรีระยะ ๔ ปี ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำคัญ 
ของกำรพัฒนำคุณภำพครูโดยกล่ำวสนับสนุนแนวทำงและกลไกกำรจัดหลักสูตรและกำรจัดฝึกอบรมครู 
ของสถำบัน NIE เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีมหำวิทยำลัยและสถำบันอุดมศึกษำจ ำนวนมำก
ที่ จั ดหลักสู ตรกำรศึกษำเ พ่ือมุ่ งผลิ ตบัณฑิตครู แต่ ยั งขำดคุณภำพ  
จึงจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำกำรอบรมครูโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้มี      
ควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระบบกำรผลิตครู
รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับวิชำชีพครู เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันที่สู งขึ้น            
อันจะน ำไปสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ จำกกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท ำให้     
เห็นว่ำสิงคโปร์มีองค์กำรผลิตครูเพียงหนึ่งองค์กำรเช่นนี้ ได้ เพรำะมีจ ำนวน
ครไูม่มำกนัก คือ ๓๖,๐๐๐ คน 
 
๓. ข้อสังเกตเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการไทย 

๓.๑ กำรเสริมสร้ำงโอกำสแก่ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ รวมทั้ง กำรส่งเสริม
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ซีมีโอเรคแซมและสถำนศึกษำของไทยในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีมำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนให้สำมำรถถ่ำยทอดไปยังผู้เรียนให้เกิด
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีเหตุมีผล และรู้จักกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

๓.๒  กำรส่งเสริมให้เยำวชนมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ หรือจัดท ำ
โครงงำนวิจัยฯ ทั้งในเวทภีูมิภำคและนำนำชำติในจ ำนวนที่มำกขึ้น เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ และเปิดโลกทัศน์ 

๓.๓  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
ให้สอดรับกับโลกในยุคโลกำภิวัตน์ 

๓.๔ กำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องตำมประเด็นส ำคัญ 
ด้ำนกำรศึกษำ ๗ ประกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมือซีมีโอ เพ่ือกำรพัฒนำวำระกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
 

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

National Institute of 
Education: NIE

National Institute of Education: NIE


