
 
 

สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 

ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ระหว่างวันที่  
27 – 28 เมษายน 256๐ โดยปฏิบัติภารกิจส าคัญในการเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน 
ของศูนย์ซีระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ - แชท (SEAMEO Regional 
Centre for History and Tradition: CHAT) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการของเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ โดยรัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการด าเนินงาน 
ของรัฐมนตรีฯ ไทยที่เป็นผู้น าการด าเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาคในฐานะประธานสภาซีเมค รวมทั้ง 
กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  
ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนา
การศึกษาในระดับชาติที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดท ากฎหมายการศึกษา
เอกชนเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายทางการศึกษา เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ในระดับภูมิภาค เมียนมาให้ความส าคัญกับ
การศึกษาทางเลือก การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     
การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนากรอบอ้างอิง
คุณวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมามีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนา
การศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตร          
ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพนัก เรียน/นักศึกษา (student 
union) จากประเทศไทย เป็นต้น  

ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐมนตรีฯ เมียนมา 
และแสดงความซาบซึ้งต่อการแสดงความสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากนั้น  

รัฐมนตรีฯ ไทยได้แลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
ของไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีการพัฒนาแผนการศึกษา
แห่งชาติระยะ ๒๐ ปีที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และ
นโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้เสรีภาพทางการศึกษา วิชาการ 
และการส่ง เสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบครู 
ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานครูให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือก การประกัน 
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คุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการเรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องตาม         
การด าเนินงานระดับประเทศดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านสะเต็ม
ศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยจะได้เสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ ต่อไป  

 

 

 

 

 

 
 
อนึ่ง ในการหารือระหว่างกัน รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น 

โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาโดยการศึกษา 
ผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

2. การตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ - 
แชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT) ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์      

ที่ด าเนินการด้านข้อมูลมรดกทางประวัติศาสตร์และประเพณี      
ที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Ms. Myint 
Myint Ohn ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้บรรยายสรุปการด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ๑) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อาทิ การจัดสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับประเพณีของโลกที่มี       
การเปลี่ยนแปลง โดยจัดเวทีให้นักวิชาการจากหลายประเทศ     

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางประเพณี การจัดโครงการมุมมองของชาวเมียนมาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของเมียนมา (Myanmar History from 
Myanmar Perspectives) ที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักวิชาการเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของ
เมียนมา เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถในการปรับตัว
ใ ห้ เ ข้ า กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ของชาวเมียนมา และการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ของศูนย์ฯ เป็นต้น 
๒) การด าเนินความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Lecture Series ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น การศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เป็นต้น และ ๓) การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ส าหรับ        
การด าเนินงานของศูนย์ฯ อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น   

/3. ข้อสังเกต….. 
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3. ข้อสังเกตเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการไทย 
 3.1  การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเมียนมาอยู่ระหว่างการปฏิรูป

การศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่าการศึกษาของเมียนมา 
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยพบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เรียนต่อในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ เมียนมา
ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาโดยเฉพาะการเรียน
การสอนครูด้วย 

 ๓.๒ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคมในการจัดการศึกษา  
การเปิดประเทศของเมียนมาเป็นโอกาสของภาคเอกชนและประชาสังคมของไทยและเมียนมาให้สามารถมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น      
ต่อการจัดการศึกษาและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 3.๓ การสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการศึกษา เมียนมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยรัฐบาลเมียนมาได้ผ่านกฎหมายการจัดการศึกษาเอกชน 
อันมีเป้าหมายเพ่ือดึงดูดสถานศึกษาและสถาบันการศึกษานานาชาติในการจัดตั้งวิทยาเขตสาขาในประเทศ
เมียนมา ทั้งนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เมียนมาก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง 
ทางการศึกษาของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้ได้ 

 ๓.๔  การให้ความส าคัญและการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันด้านประวัติศาสตร์และความรู้
พื้นเมือง รัฐมนตรีฯ ไทยได้ให้ข้อคิดเห็นภายหลังการตรวจเยี่ยมการท างานของศูนย์ซีมีโอแชทว่าการศึกษา 
ด้านประวัติศาสตร์และความรู้พ้ืนเมืองมีคุณค่าและความส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ได้ส่งผ่าน   
จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถร่วมกับประเทศสมาชิกซีมีโอในการรื้อฟ้ืนประวัติศาสตร์
อันทรงคุณค่าดังกล่าว เรียบเรียง และเผยแพร่ให้เข้าถึงง่าย ทรงคุณค่า และเป็นที่น่าจดจ า 

อนึ่ง การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(สภาซี เมค)  เป็นประเทศสุดท้ายก่อนส่ งมอบต าแหน่ งประธานสภาซี เมคให้กับรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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