ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในฐานะ
ประธานสภารั ฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้ห ารือ
ข้อราชการกับ Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister for Education (Schools) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ในเช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Shangri-La ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวเน้นถึงประเด็นการพัฒนาทั้ง ๗ ประเด็น ที่ได้รับการเห็นพ้องว่าจะเป็น
จุดเน้นในการพัฒนาวาระการศึกษาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะ
ฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู
๖) การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมือ ด้า นการอุ ดมศึกษาและการวิจัย ๗) การพัฒ นาหลั กสู ตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ ได้ขอให้สานักงานเลขาธิการซีมีโอจัดทา Roadmap และ
ในโอกาสต่ อ ไปจะขอให้ ศู น ย์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคของซี มี โ อทุ ก ศู น ย์ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันเป็นภาษาในการทางานของประชาคม
อาเซียน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายสิงคโปร์ว่า ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ร่วมมือกับ British
Council ในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๓๕๐ คน ซึ่งจะเป็นครู
ต้นแบบที่จะนาการอบรมไปขยายผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรี ฯ สิ งคโปร์ ได้ มี ข้ อสั งเกตว่ าสิ งคโปร์ เป็ นประเทศเล็ กและมี จ านวนครู ไม่ มากนั กเมื่ อเที ยบกั บ
ประเทศไทย จึ งท าให้ ส ามารถดาเนิ น การกิจ กรรมต่า งๆ ได้ง่ ายกว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้มี การทดลองน า
application การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในโทรศัพท์มือถือแบบระบบแอนดรอย์ ซึ่งเปิดให้นักเรียน/
นักศึกษาและประชาชนดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยมีแนวคิดที่จะให้ผู้อานวยการศูนย์
ภาษาซี มี โ อเรลค์ อ อกแบบแนวทางการสอนด้ า นภาษาในรู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง รวมถึงการพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ในการตัดสินใจอันจะนาไปสู่การสร้างทัศนวิสัยใหม่ๆ
อนึ่ง ภายหลังจากการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ
“51st SEAMEO RELC International Conference” เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยภาษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Language Centre: RELC) พร้อมเยี่ยมชมการดาเนินงาน
ของศูน ย์ซีมีโ อเรคล์ โดยได้กล่าวรู้ สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติของ
ศูนย์ซีมีโอเรลค์ ประจาปี ๒๕๕๙ และชื่นชมศูนย์ฯ ที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีสาคัญให้กับนักวิชาการ
ครู และนักวิจัยจากทั่วโลก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งยกย่องการทางานของศูนย์ฯ ในการ
ผลักดันภูมิภาคให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนทางสังคมและภาษา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในช่วง
๔๘ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้กล่าวเสริมว่าทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ดีเยี่ยมนั้น ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสาคัญ
อย่างมากในศตวรรษที่ ๒๑ การมีความรู้ด้านภาษาไม่ใช่เรี ยนรู้เพียงแค่คาศัพท์และความหมายเท่านั้น แต่ยังทา
ให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีในเรื่องที่มี
ความสนใจร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้เราได้คิดในแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาความคิดและ
การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ทั้งนี้ หากเราบูรณาการซีมีโอเข้ากับ ประชาคมอาเซียนก็จะส่งผลที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับโลก แต่ละประเทศสมาชิกซีมีโอต้องปรับปรุง
ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาแบบใหม่ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โลกาภิ วั ต น์ และ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งภาษาคือเครื่องมือที่มีพลังในการสนับสนุนการพัฒนาและกระบวนการ
บูรณาการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นสิ่งท้าทายด้านความคิดและปลูกฝัง
แนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างโอกาส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการประชุมนานาชาติดังกล่าว
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ศู น ย์ ซี มี โ อเรลค์ เป็ น ๑ ใน ๒๑ ศู น ย์ ข ององค์ ก ารซี มี โ อ มี พั น ธกิ จ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาครู ผู้ ส อนภาษา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในภูมิภาค โดยดาเนินกิจกรรมสาคัญด้านทุนฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาค การดาเนินโครงการความร่วมมือ กับมูลนิธิ
เทมาเส็ก รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านการศึกษา โดยร่วมมือกับ ศูนย์ซีมีโออื่นและภาคี
เครือข่ายของศู น ย์ ฯ ในการจั ดหลักสู ตรตามความต้องการของประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีการให้ ทุนนักวิจัย
ในภูมิภ าคเป็ น ประจ าทุกปี อีกด้ว ย ตลอดจนการจัดประชุมนานาชาติประจาปี ซึ่งเป็นเวทีให้ ผู้ เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ ครู นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องด้านภาษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่เป็นที่สนใจร่วมกัน
เพื่อ เป็ น ผู้ น าในภู มิภ าคสู่ การยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ ส าหรับในปี ๒๕๕๙ ได้ก าหนดหั ว ข้ อ “Teaching
Literacies – Emerging Pathways and Possibilities in Language Education” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาจากประเทศสิ ง คโปร์ แ ละประเทศในภู มิ ภ าค ประมาณ ๕๐๐ คน มาร่ ว มอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรื่ องการวิจัย และแนวทางปัจจุบันที่มีต่อการดาเนินโนบายด้านภาษา การออกแบบและการจัด
หลักสูตร การหารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มใหม่ๆ ในการแปลนโยบายด้านภาษาและการวางแผนหลักสูตร การพัฒนาสื่อ
และการปฏิบัติในห้องเรียนอย่างจริงจัง ตลอดจนการแบ่งปันนวัตกรรมและวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้
มาซึ่งแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบพหุทักษะ โดยในส่วนของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน ๑๑ คน
ภายหลั งจากการจัดประชุมนานาชาติ ดังกล่ าวแล้ ว รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการของไทย
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาสิงคโปร์ (NIE) ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมครูเพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์
และเป็น ส่ว นหนึ่งของมหาวิท ยาลัย นัน ยาง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒ นาครูแ ละผู้ บริห ารของประเทศไทย
สู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป
**********************************

สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

