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การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใตกรอบความรวมมือดานการศึกษากับซีมีโอและอาเซียน 

ระหวางวันที่ ๑๘ -๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั กรุงเทพฯ 
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วัน ที ่ ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  เวลา ๑๗ .๔๕ น .  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ ์

พงษพานิช) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน ๑๑ ประเทศ  

ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม  

ติมอรเลสเต คณะกรรมการดําเนินรางวัลเจาฟามหาจักรี ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการไทย และผูแทนสํานักงาน

เลขาธิการซีมีโอ เขาเฝารับเสด็จ ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และรวมฉายพระฉายาลักษณ พรอมกันนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรวมเสวยพระกระยาหารค่ําในงานเลี้ยงรับรองฯ  

ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 

     การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรื่อง รางวัลสมเด็จเจา

ฟามหาจักรี (Discussion Meeting on the Princess 

Maha Chakri Award) จัดขึ้นเวลา ๑๕.๑๕ น. โดย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษสมาน) เปน

ประธานการประชุมฯ และ ศาสตราจารย กิตติคุณ  

ดร. ไพฑูรย สินลารัตน ประธานกรรมการคุรุสภา กลาว

ตอนรับผูเขาประชุม ฯ 

     รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีกอตั้งข้ึนโดยคุรุสภา 

เปนรางวัลนานาชาติท่ีไดรับพระราชทานชื่อรางวัลจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารีดานการศึกษา 
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และการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาส ยกยองเชิดชูเกียรติครู รวมท้ัง

สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดี 

ดานการศึกษาระหวางประเทศ 

 รางวัลนี้มอบใหแกครูผูทุมเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเดน

อันกอใหเกิดคุณประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาคนในวงกวาง 

ในกลุ มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศละ ๑ รางวัล 

ประกอบดวย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัล

ละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยจะมีการมอบรางวัลครั้งแรกในวันท่ี 

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ ่งเปนป ที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา 

 ในพิธีเปดการประชุม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกลาววา ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น 

ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงใหความสําคัญ 

กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพครู รวมท้ังผลักดันการปฏิรูประบบการเรียนรูท้ังระบบในทุกระดับเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการปฏิรูปหลักสูตร การ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ระบบการรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การประเมิน

สถาบันการศึกษา รวมท้ังการประเมินวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู นอกจากนี้ ยังเชื่อม่ันวา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานรางวัล

สมเด็จเจาฟามหาจักรี โดยการเสนอชื่อครูท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือสมัครเขารับรางวัลดังกลาว ท้ังนี้ การมอบรางวัล

สมเด็จเจาฟามหาจักรีในป ๒๕๕๘  

เปนชวงเวลาของการเขาสูประชาคมอาเซียน นับวาเปนชวงเวลา

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงแสดงใหเห็นวาการศึกษาเปนหนึ่งในประเด็น

สําคัญของการพัฒนาท้ังในระดับชาติและภูมิภาค 

ท้ังนี้ ดร. กฤษณพงศ กีรตกิร ประธานคณะกรรมการ

ดําเนินงานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีไดนําเสนอความเปนมา

และวัตถุประสงคของรางวัล รายละเอียดและขั ้นตอนการ

พิจารณาคัดเลือกครู ที ่สมควรได รับพระราชทานรางวัล  

โดยทีป่ระชุมขอความรวมมือจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการ

ประชาสัมพันธเรื่องดังกลาว และเสนอชื่อครูผูทุมเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเดนอันกอใหเกิดคุณประโยชนตอ

การศึกษาและการพัฒนาคนในวงกวาง  

 หัวหนาคณะผูแทนจากประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 

๑๑ ประเทศ ไดรวมเสนอขอคิดเห็น ดังนี้ 

 ๑. ประเทศตางๆ  สามารถกําหนดเกณฑและกระบวนการสรรหาผูท่ี

สมควรไดรับรางวัลโดยสอดคลองกับบริบทของแตละประเทศ 
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 ๒. ประเทศตางๆ จะตองแตงตั้งผูประสานงานหลักของประเทศ และเสนอชื่อใหคณะกรรมการดาํเนนิ

รางวลัและกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดทราบตอไป 

 ๓. กรอบระยะเวลาที่ประเทศตางๆ จะตองเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับรางวัล ประมาณ ๑๘ เดือน

จนกวาจะถึงพิธีมอบรางวัลในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

 ๔. ผู ทีส่มควรไดรับรางวัลจะตองเปนครูหรือผู บริหารโรงเรียน ซึ ่งปจจุบันยังทําการสอน 

หรือบริหารงานภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (กอนอุดมศึกษา) และผูเปนแบบอยาง

ใหกับครูรุนหลังในการทุมเทและอุทิศตนเพ่ือดําเนินการสอนใหกับศิษยในประเทศของตน 

 ๕. ประเทศตางๆ สามารถเสนอชื่อครูหรือผูบริหารโรงเรียนผูซึ ่งเคยไดรับรางวัลประเภทอื่น 

มากอน เพ่ือสมัครเขารับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีได 

  

 

 

 

 

 

 

 ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

(นายจาตุรนต ฉายแสง) เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสของซีมีโอ ครั้งท่ี ๓๖ โดยไดกลาวถึง

ขอพันธกิจและการเพิ่มความตระหนักรูดานการศึกษาเพ่ือปวงชน รวมท้ังเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  

๘ ประการ ท้ังนี้ ยังกลาววา ประเทศไทยไดรวมมือกับองคการซีมีโอ อาเซียน และองคการยูเนสโกในการดําเนิน

โครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ มดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน ๑๐ โครงการ  

โดยเปนเจาภาพหลกั ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต และโครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการใหบริการการปรึกษาสําหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบ

จากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ได

กลาวถึง “รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี” เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการศึกษา

และการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะอยางยิง่ในกลุมดอยโอกาส 

โดยจะมอบรางวัลใหแกครูผูทุมเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเดนอัน

กอใหเกิดคุณประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาคนจากประเทศ

ไทยและประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศละ ๑ คน ซ่ึงจะเริ่มในป ๒๕๕๘ เปนปแรก และได

กลาวเพิม่เติมเกีย่วกับนโยบายประกาศใหการศึกษาเปนวาระแหงชาติ โดยใหป ๒๕๕๖ เปนปแหง "การรวม

พลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" ซึ่งไดเขาสูกระบวนการปฏิรูปและบูรณาการระบบการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห เรียนรูไดดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
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อนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศจากโครงการประกวด

ระดับภูมิภาคประจําป ๒๕๕๖ ไดแก ๑) SEAMEO-Jasper Research Award ซึง่เปนความรวมมือระหวาง

องคการซีมีโอและรัฐบาลแคนาดา ๒) SEAMEO-Australia Education Links Award ซึง่เปนความรวมมือ

ระหวางองคการซีมีโอและรัฐบาลออสเตรเลียในการสงเสริมโครงการพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา  

โดย Dr. Randall Shannon จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับรางวัลชนะเลิศ ๓) SEAMEO-Japan ESD Award  

ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางองคการซีมีโอและรัฐบาลญี่ปุนในการสงเสริมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในโรงเรียน ภายใตหัวขอ “Values Education” โดยโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ไดรับรางวัลอันดับท่ี ๒  

และโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค จังหวัดมหาสารคาม ไดรับรางวัลพิเศษสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวน

นักเรียนนอยกวา ๑๕๐ คนดวย 

ผูเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโส ครั ้งที ่ ๓๖ 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเจาหนาทีร่ะดับสูง 

ของประเทศสมาชิกซีมีโอ ผูแทนประเทศสมาชิกสมทบ หนวยงานท่ีเปน

สมาชกิสมทบ สาํนกังานเลขาธกิารซีมีโอ ศูนยระดับภูมิภาค/เครือขาย

ของซีมีโอ รวมทั้งผู แทนจากองคกร/หนวยงานระหวางประเทศ 

ท่ีเก่ียวของ ประมาณ ๒๐๐ คน 

สําหรับการประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจาหนาที ่อาวุโสของซีมีโอ ครั ้งที ่ ๓๖                

ไดจัดเม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผูเขารวมการประชุม ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศสมาชิกซีมีโอ และสมาชิกสมทบ สําหรับฝายไทยนั้น ดร. สุทธศรี วงษสมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย โดย Dr. Tran Ba Viet Dzung อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการและฝกอบรมเวียดนาม เปนประธานการประชุม  ซึ ่ง ที ่ประชุมไดรับทราบ 

การรายงานผลการติดตามขอมติการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สภาซีเมค)  

ครั้งท่ี ๔๗ วาระเฉพาะ และการประชุมโตะกลมรัฐมนตรีศึกษา และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของซีมีโอ ประจําป ๒๕๕๖ รวมท้ังเห็นชอบงบประมาณดําเนินการของซีมีโอ ระยะ ๓ ป (ระหวางป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

– ป ๒๕๕๙/๒๕๖๐)  แผนพัฒนา ๕ ป ระยะที่ ๕ ของศูนยซีมีโอโวคเทค (ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ – ป ๒๕๖๑/

๒๕๖๒ แผนพัฒนา ๕ ป ระยะที่ ๑๐ ของศูนยซีมีโอเซียรกา (ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ – ป ๒๕๖๑/๒๕๖๒)  

ในหัวขอ “Inclusive and Sustainable Agriculture and Rural Development” และการแกไขกฎระเบียบ

ของศูนยซีมีโอเซียรกา 

อนึง่ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาเกีย่วกับการเสนอชื่อ

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการซีมีโอคนตอไป (ผู อํานวยการฯ  

คนปจจุบัน คือ ดร. วิทยา จีระเดชากุล จะครบวาระการดํารงตําแหนง

ในวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหประเทศ

อินโดนีเซียเสนอชื่อผูสมัครเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน 

                              เลขาธิการซีมีโอคนตอไป  
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 ในการประชุมเต็มคณะของการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งท่ี ๓๖ เมื ่อวันที่       

๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  Dr. Tran Ba Viet Dzung อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวง 

ศึกษาธิการและฝกอบรมเวียดนาม ทําหนาทีป่ระธานการประชุม (ผูแทนไทยเปนรองประธานการประชุม)  

โดยที่ประชุมไดรับทราบและเห็นชอบการดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งรวมกันอภิปรายประเด็น                

ดานการศึกษาที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ผลการประชุมผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาค

ของซีมีโอ สถานะและการใชประโยชนของเงินบริจาคที่ประเทศสมาชิกสมทบมอบใหแกสํานักงานเลขาธิการ             

ซีมีโอ สถานะและการใชประโยชนของเงินบริจาคที่ประเทศไทยมอบใหแกสํานักงานเลขาธิการซีมีโอ สถานะของ

เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ งบประมาณราย ๓ ปของซีมีโอ (ระหวางป ๒๕๕๗/๒๕๕๘  

ถึงป ๒๕๕๙/๒๕๖๐) ความชวยเหลือของสมาชิกสมทบของซีมีโอ ผูบริจาคและสถาบันหุนสวนความรวมมือ 

ทีม่อบใหแกซีมีโอ (ระหวางป ๒๕๕๕/๒๕๕๖) ความกาวหนาการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร ๑๐ ป

ของซีมีโอ ความกาวหนาการดําเนินโครงการ SEAMEO College (ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชียสนับสนุน

งบประมาณ) การจัดทําฐานขอมูลดานการศึกษาของซีมีโอ การจัดทําวารสาร SEAMEO Journal การดําเนิน

โครงการการมีสวนรวมของชุมชนของซีมีโอ (ป ๒๕๕๕/๒๕๕๖) การจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา

ขัน้พื้นฐานของประเทศสมาชิกซีมีโอ และสมาชิกสมทบ ครั้งที่ ๓ ความรวมมือดานการศึกษาระหวางสํานักงาน

เลขาธิการซีมีโอและองคกร/หนวยงานระหวางประเทศ และขอเสนอรางวัล Ki Hajar Dewantara 

Award สําหรับครูวิทยาศาสตรดีเดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ท่ีประชุมยังไดรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ไดแก 

๑)  โครงการ SEAMEO Congress มี

วัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีระดับภูมิภาคในการแลกเปลี่ยน

ความรู และประสบการณดานการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรม ระหว างนักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ภาคเอกชน องคกรระดับภูมิภาค

และนานาชาติ และองคกรพัฒนาเอกชนจากภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และภูมิภาคอ่ืน ๆ กําหนดจัดการประชุม

ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๗ ท่ีกรุงเทพฯ โดยบริติช เคานซิล และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 

๒) การจัดงานเฉลิมฉลองเนื ่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ขององคการซีมีโอ ในป ๒๕๕๘  

โดยท่ีประชุมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระดับประเทศ ภูมิภาค องคกร และศูนย/เครือขายระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การจัดประกวดรางวัล SEAMEO Recognition Award  

การประกวดภาพถาย การเชือ่มโยงเว็บไซตการจัดงานเฉลิมฉลองกับเว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ

สมาชิก การรวมจัดงานเฉลิมฉลองโดยศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งเห็นชอบใหแตงตั้งผูแทนจาก

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม และไทยรวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการจัดงาน 

ท้ังนี้ ในระหวางการประชุมเต็มคณะ ไดจัดใหมีพิธีลงนามแผนความรวมมือเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจกรรมทีส่ําคัญในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๙ ระหวางองคการซีมีโอและ Organisation of 
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Ibero-American States for Education, Science and Culture (OEI) และพิธีลงนามความตกลงใน

องคประกอบของ SEAMEO Congress ระหวางสํานักงานเลขาธิการซีมีโอ บริติช เคานซิล และสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในระหวางการประชุมฯ  ผูแทนประเทศไทย 

ไดรวมแสดงความคิดเห็นและนําเสนอในประเด็น ดังนี้ 

๑. การใชประโยชนของเงินบริจาคที่ประเทศ

ไ ท ย ม อ บ ใ ห แ ก สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ซี มี โ อ 

โดยกระทรวงศึกษาธิการไทย ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

ซอมแซมอาคาร ๑๐๐ ป หมอมหลวงป น มาลากุล ซ่ึงเปน

อาคารที่สํานักงานเลขาธิการซีมีโอ และยูเนสโกใชประโยชน

รวมกัน ทัง้นี ้คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับการขนยาย รวมทั้งการเชาและซอมบํารุงสํานักงานชั่วคราว ขอให

สํานักงานเลขาธิการซีมีโอนําเงินดอกผลจากเงินบริจาคของประเทศไทยสําหรับใชในเรื่องขางตน  

๒. การเปนเจาภาพจัดประชุมระดับภูมิภาค “การจัดการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต : ศูนยการเรียนรูชุมชน และโครงการดานการศึกษาเพือ่การปองกันเชือ้เอชไอวีและโรค

เอดส” ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค

ใหผูแทนประเทศสมาชิกไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกัน รวมทัง้การจัดทํา Lessons learned 

ระดับภูมิภาค เพื่อประเทศสมาชิกสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับกลุม

ดอยโอกาส และการพัฒนาการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

๓.  การประชมุระดบัปลดักระทรวงศึกษาธิการในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เก่ียวกับการ

ดําเนินงานรางวัล Princess Maha Chakri Award เมือ่วันที ่๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซ่ึงไดมีการ

นําเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกครูทีส่มควรไดรับพระราชทานรางวัล ซึ่งแตละประเทศ

สามารถปรับ เปลี ่ยนหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาวให เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง                 

โดยขอใหเสนอชื่อครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผานทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ 

๔. การจัดประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๘ โดยประเทศไทยไดนําเสนอวีดิทัศนภาพรวมประเทศไทย 

นโยบายดานการศึกษาของไทย รวมทั้งสถานทีใ่นการจัดประชุม และแจงยินดีการเปนเจาภาพจัดการประชุม

สภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๘ ท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี ๒๙ เมษายน-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

นอกจากนี้ ท่ีประชมุไดรบัทราบการรวมจดัประชุมดานนวัตกรรมการศึกษา และอุดมศึกษาระหวาง

ซีมีโอและมหาวิทยาลัย Tsukuba ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ท่ีประเทศญี่ปุน กําหนดการจัด

ประชมุเจาหนาท่ีอาวุโสของซีมีโอ ครั้งท่ี ๓๗ ระหวางวันที ่๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย การ

จัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ และสมาชิกสมทบ ครั้งที่ ๔ ในเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๖ ท่ีประเทศบรูไนดารุสซาลาม และการเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๘ ของประเทศไทย  

 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน ครัง้ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.  โดย Prof Dr Ainun Na’im ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ประเทศ
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อินโดนีเซีย เปนประธานการประชุม ไดกลาวถึงพัฒนาการที่สําคัญดานการศึกษาในปที่ผานมา ไดแก                   

การดําเนินการแผน ๕ ป ดานการศึกษา (๕-Year Workplan on Education) การจัดทํารายงานดาน

การศึกษาในอาเซียน (ASEAN State of Education Report) และการเผยแพรเอกสารตนฉบับหลักสูตร

อาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) และหวังวาความรวมมืออยางเขมแข็งจะนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายประชาคมอาเซียน ในป ๒๐๑๕ ทั้งนี้ ผลการประชุมจะไดรายงานตอทีป่ระชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

ครั้งท่ี ๘ เพ่ือทราบความกาวหนาตอไป   

ในการนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบการดําเนินความรวมมือและกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

๑. ผลการประชุมในกรอบความรวมมืออาเซียนที่เกีย่วของดานการศึกษา เชน การประชุมคณะ

มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมกับประเทศคูเจรจา 

เปนตน 

๒. การนํา ASEAN Curriculum Sourcebook ไป

เผยแพร ในระดับประเทศ โดยในสวนของประเทศไทย รอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรายงานที่ประชุมทราบวา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดจัดแปล ASEAN Curriculum 

Sourcebook เปนภาษาไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตแลว 

ในขณะนี้ อยู ระหวางการจัดพิมพรูปเลมเพื่อสงไปยังสถานศึกษา 

รวมทั้งไดจัดการประชุมชี้แจง ASEAN Curriculum Sourcebook 

เพ่ือนําสูการปฏิบัติ แกศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

(๒๒๕ เขต) และผูบริหารและครูโรงเรียน Spirit of ASEAN ทัว่ประเทศ เมื่อวันที ่๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

สําหรับประเทศอ่ืนๆ ไดมีการบูรณาการเนื้อหาเก่ียวกับอาเซียนในหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆแลว 

๓. การดําเนินกิจกรรมภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - 

AUN) รวมทั้งการแกไขกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพื่อใหสอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน โดยที่

ประชุมเห็นชอบใหมีคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการแกไขกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน               

ซ่ึงประเทศไทยไดเสนอรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ 

ในการนี ้สปป.ลาว ในฐานะประเทศเจาภาพการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั ้งที ่ ๘  

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๒ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกดานการศึกษา  

ครั้งท่ี ๒ แจงที่ประชุมทราบกําหนดการจัดประชุมฯ ในสัปดาหที่สองของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ณ นครหลวง

เวียงจันทน 

 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๔ เมือ่วันที ่๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  โดย Prof Dr Ainun Na’im ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม 

อินโดนีเซีย เปนประธานการประชุม ไดกลาวถึงการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนบวกสามที่

สําคัญ ไดแก แผนปฏิบัติการดานการศึกษาอาเซียนบวกสาม การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ภูมิภาค และการสงเสริมการเคลื่อนยายในระดับอุดมศึกษา และหวังวาการประชุมในวันนี้จะนําไปสูทิศทาง



~ ๘ ~ 

 

ความรวมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม และ Mr. Seong Geun Bae อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

กระทรวง ศึกษาธิการ  สาธารณรั ฐ เกาหลี  ประธานร วม กล าวแสดงความชื ่นชมความร วม มือ 

ในกรอบอาเซียนบวกสาม และในปนีจ้ะครบรอบ ๓๐ ป แหงความรวมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหวัง

ความความรวมมืออาเซียน-เกาหลี และความรวมมืออาเซียนบวกสามจะมีความเขมแข็งตอไปในอนาคต 

ในการนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบการดําเนินความรวมมือและกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

๑. ผลการประชุมในกรอบความรวมมืออาเซียนบวกสามดานการศึกษา ไดแก การประชุม           

สุดยอดอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี การประชุมสุดยอด

อาเซียน – ญี่ปุน และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม  

๒. ผูแทนประเทศญีปุ่นรายงานที่ประชุมเกีย่วกับสรุปผลการประชุมคณะทํางานอาเซียนบวก

สาม ครั้งที่ ๑ เรือ่งการเคลื่อนยายและการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที ่๓๐ กันยายน 

๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี ่ปุ น ซึ ่งในการประชุมดังกลาว

เห็นชอบใหมีการพัฒนาคูมือเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนใน

ประเทศอาเซียนบวกสาม และใหมีเวทีการประชุมระดับผูเชี่ยวชาญ 

เพือ่ดําเนินการในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ ผูแทนประเทศอินโดนีเซีย

ไดรายงานทีป่ระชุมทราบเกี ่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุม

คณะทํางานฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซีย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม 

อินโดนีเซีย และกองทุนความรวมมืออาเซียนบวกสาม 

๓. ความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการดานการศึกษาอาเซียนบวก

สาม จากประเทศที ่รับ เปน เจ าภาพดํ า เนินการและเครื อข ายมหาวิทยาลัยอาเ ซียน โดยผู แทน

กระทรวงศึกษาธิการของไทยไดรายงานการจัดโครงการคายเยาวชนอาเซียนบวกสาม (ASEAN+๓ Youth 

Camp) ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีจังหวัดชลบุรี 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมไดพิจารณาขอบ ขาย (Tor) ของการจัดตัง้คณะทํางานเพื่อสงเสริม 

การเคลื่อนยายในระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพอุดมศึกษา ซึง่เสนอโดยประเทศญีปุ่น โดยทีป่ระชุม

มีมติใหพิจารณาราง Tor อีกครั้ง โดยเห็นชอบใหสํานักเลขาธิการอาเซียนนําเสนอเอกสารดังกลาวในที่ประชุม

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ณ สปป.ลาว  

อนึ่งผูแทนประเทศญีปุ่น ประชาสัมพันธการจัดประชุม UNESCO World Conference on 

Education for Sustainable Development ระหวางวันที่ ๔ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองนาโกยา 

ประเทศญี่ปุนดวย 

 

การประชุมเจาหนาทีอ่าวุโสดานการศึกษา

เอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓ .๓๐ น. โดย Prof Dr Ainun Na’im ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการและวัฒนธรรม อินโดนีเซีย เปนประธานการประชุม  



~ ๙ ~ 

 

ท้ังนี้ ที่ประชุมไดรับทราบผลการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยผูนําอาเซียนไดรับทราบและ

แสดงความชืน่ชมการดําเนินการความรวมมือในการพัฒนาโครงการในกรอบ EAS เชน โครงการพัฒนา

เครือขาย EAS TVET ของออสเตรเลียและสาธารณรัฐเกาหลี การฟนฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาของประเทศ

อินเดีย และการจัดทํา MoU เพือ่จัดตัง้มหาวิทยาลัยนาลันทา การจัดการประชุมในกรอบ EAS เรื ่อง 

Bilingualism – Policy and Practice โดยประเทศจีนและประเทศสิงคโปร การจัดสรรทุนรัฐบาล 

บรูไนดารุสซาลาม เปนตน 

ในการนี ้ประเทศผูประสานงานการดําเนินโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน EAS ได

รายงานท่ีประชุมทราบเก่ียวกับความคืบหนาการดําเนินการ เชน  

• โครงการ Regional Credit Transfer System Harmonisation ซึ่งประเทศมาเลเซียได

ดําเนินการผานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนดประชุมหารือกับประเทศ

ฟลิปปนสเพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินการรวมกัน  

• โครงการ Second Language Teaching in EAS ซึ่งประเทศสิงคโปรและจีนไดจัดการ

ประชุม Bilingualism – Policy and Practice เมื่อวันที ่๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 

ประเทศสิงคโปร เพื่อเปนเวทีใหผูเชีย่วชาญดานภาษาตางประเทศ ผูบริหารระดับนโยบาย 

และนักวิชาการศึกษาไดหารือและแบงปนประสบการณในการสอนภาษาตางประเทศเปน

ภาษาท่ีสอง 

• โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา Regional TVET Quality Assurance 

Framework โดยประเทศออสเตรเลียไดดําเนินการศึกษาและจัดโครงการอบรมนํารองใหแก

ผูแทนจากประเทศ EAS และการดําเนินการในข้ันตอไปจะเปนการฝกอบรมแบบออนไลน 

 กําหนดการประชุมเจาหนาที ่อาวุโสดานการศึกษาเอเชียตะวันออก ครั ้งที ่ ๓ จะจัดใน              

คราวเดียวกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครัง้ที ่๒ 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกดานก ารศึกษา ครั้งท่ี ๒  ในสัปดาหทีส่องของเดือนกันยายน ๒๕๕๗  

ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว  

........................................................................... 

 

         กลุมความรวมมือกับองคการระดับภูมิภาค 

         สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

     


