
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 

ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน ๒๕๖๐   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจส าคัญในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) โดยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอ
เซียร์ก้า ศูนย์ซีมีโออินโนเทค และศูนย์ซีมีโอทรอปเมด รวมทั้งสถาบัน International Rice Research 
Institute (IRRI)         
 

ในช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ซึ่งเป็นศูนย์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานาน       
ถึง 50 ปี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาซ่ึงมุ่งด าเนินโครงการหลัก 3 ด้าน ได้แก่              

1) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) และการพัฒนา
หน่วยงาน 2) การวิจัยและพัฒนา และ 3) การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินโครงการวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมระดับ
ภูมิภาคเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านภาวะผู้น า การให้ทุนการศึกษาและ      
ทุนพัฒนาทางวิชาการ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน       

และนอกภูมิภาค รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์และเอกสารเผยแพร่ ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเกษตร    
และชุมชนในมิติใหม่ที่มีความครอบคลุมและน าไปสู่ความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 10 ของศูนย์ฯ ตลอดจนแนวคิดริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและ   
แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนของภูมิภาค (AgriMuseum) โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีห้องจัด
แสดงกิจกรรมด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาค
สามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

อนึ่ง รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท าให้งาน
ของซีมีโอบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมของรัชกาลที่ 9 ที่ท าให้
องค์การสหประชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ท่าน  
และการมาเยือนครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากที่ศูนย์ฯ ได้น าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน   
มาจัดท าเป็นวีดีทัศน์เพ่ือน าเสนอพระปรีชาสามารถในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   
 

จากนั้น รัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ        
ซึ่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าว เป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านข้าว มีฟาร์มทดลองส าหรับด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีกับภาครัฐ สถาบันเกษตรกร องค์กรนอกภาครัฐบาล 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในกรอบประเทศอาเซียนที่ศูนย์เซียร์ก้า
ด าเนินงานร่วมด้วย โดยในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมการข้าว  

/เพ่ือด าเนิน….. 
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เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและฝึกอบรม “ข้าวนาน้ าลึก” (deepwater rice) บนพ้ืนที่ของไทยกว่า 9 ล้านเฮกเตอร์ 
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัยระดับประกาศนียบัตรเพ่ือพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) เป็นต้น อนึ่ง สถาบันฯ ได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล International Rice Award แด่รัชกาลที่ 9 
ที่ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือประชาชน และทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวและผู้บริโภค         
ให้มีความผาสุก  

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Leonor Magtolis 
Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ โดยกล่าวถึงการได้ไปเยี่ยมศูนย์เซียร์ก้าที่มีความเก่าแก่
ศูนย์หนึ่งซึ่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งกล่าวว่าปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ของไทย        
ที่ ให้ความสนใจและเดินทางมา ศึกษาต่อในเมืองเซบูเป็นจ านวน
มากกว่า 400 คน ทั้งนี้ ประเทศไทย มี ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ยิ น ดี ใ ห้     
การสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องของ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
นานาชาติ PISA การวิเคราะห์และ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ร ว ม ถึ ง ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างกัน ที่ผ่านมาได้มีโอกาส
ไปเยื อนประ เทศสมาชิ กซี มี โ อ   หลายแห่ งซึ่ ง พบว่ า มี ค ว าม
แตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้างและ ประชากรตามความหลากหลาย
ของบริบทในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ
ระหว่างประเทศไทย โดยมีนักศึกษาฟิลิปปินส์จ านวนมากได้เดินทางไปศึกษาต่อในไทยแล้วจบมามีผลการเรียนดีเลิศ 
รวมถึงการจัดการศึกษาของฟิลิปปินส์ที่มุ่งจัดการเรียนรู้แบบทางเลือกเพ่ือให้ประชาชนของประเทศได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เน้นความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนในประเทศ   
เสมือนเป็นภาษาประจ าชาติโดยก าหนดให้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

อนึ่ง รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับรัฐมนตรีฯ ฟิลิปปินส์ ใน 6 เรื่องหลัก 
ได้แก่ 1) การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ครบ 12 ปี 2) การศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดยาเสพติด 3) การศึกษาด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและด้านการสาธารณสุข 4) การรับมือกับ
ภาวะโลกร้อน 5) การศึกษานอกระบบ และ 6) การปราบปรามคอรัปชั่น     

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว รัฐมนตรีฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของศูนย์ฯ 
ซึ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม การวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การจัดการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัดท ากรอบสมรรถนะส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือพัฒนาสู่   
ความเป็นมืออาชีพ เช่น ด้านภาวะความเป็นผู้น า การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น จัดท ากรอบมาตรฐานครู ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 9 โดย
ให้ความส าคัญในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

การบูรณาการระดับภูมิภาค และการเชื่อมโยงเทคโนโลยี นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจเยี่ยมศูนย์อินโนเทค 
รัฐมนตรีฯ ยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน    
และสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านการสาธารณสุข การบริหารการแพทย์ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (ทรอปเมด) 
ซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลและสถาบัน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ โดยด าเนินการตาม    
ความช านาญเฉพาะด้านผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัย  

---------------------------------- 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
20 เมษายน 2560 


