
 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอคร้ังที่  32 
และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน คร้ังที่  4  

 ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2552 
 โรงแรมรอยัล  ออคิด  เชอราตัน  กรุงเทพฯ  

 

“For over forty years 
now, SEAMEO         
has been at the centre 
of   Southeast Asia’s 
efforts to enhance the 
quality of education in 
all fields, build 
capacity among our 
teachers and 
educational personnel,               
promote lifelong 
learning and ensure 
the preservation of                          
our rich cultures. By 

combining the experiences and strengths of the eleven member countries,         
and working through the nineteen SEAMEO Centres, many of which are 
recognized at the international level, SEAMEO is effectively helping to 
improve the quality of life and well-being of our peoples” 
คํากลาวเปดการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสของซีมีโอครั้งท่ี 32 
และการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน ครั้งท่ี 4  
ของนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค 
และประธานรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
 

ความเปนมา 
 การประชุมเจาหนาที่อาวุโสขององคการซีมีโอจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพ่ือเปนเวทใีนการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัตดิานการศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งหาแนวทางเพื่อ
ประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาของกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต การประชุมคร้ังนี้มีความสําคัญในฐานะที่เปนเวทีกลั่นกรองโครงการ
และกิจกรรมที่เปนประโยชนของซีมีโอ และหาขอสรุปรวมกันระหวางประเทศสมาชกิ  
 



 

กอนที่จะนําเสนออนุมัติในที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต คร้ังที่ 45 
(สภาซีเมค) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟลิปปนส ในเดือนมกราคม พ.ศ 2553  

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอคร้ังที่ 32 จัดขึ้นคูขนานกับการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน คร้ังที่ 4 ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรม
รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ คร้ังที่ 32 

พิธีเปดการประชุม 

 

นายจุรินทร ลักษณวิศษิฏ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน                  
สภาซีเมค และประธานรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสของซีมีโอ  ครั้งที่ 32  และการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน 
ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่  23 พฤศจิกายน 2552 ได
กลาวชื่นชมองคการซีมีโอตอความมุงม่ันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในภูมิภาคเปน
ระยะเวลายาวนานกวา 40 ป ซึ่งผลลัพธดังกลาวเกิดจากความรวมมือและการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณของประเทศสมาชิกในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 11 ประเทศ โดยผานศูนยและ
เครือขายระดับภูมิภาคของซีมีโอซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจํานวน 19 ศูนยทั่วภูมิภาค  

 
 ในฐานะประธานสภาซีเมค  
รัฐมนตรวีาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดกลาวถึง
ประสบการณที่มีโอกาสไป
เยี่ยมการทํางานของศูนย
ระดับภูมิภาคของซีมีโอใน
ประเทศบรไูน ดารุสซาลาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร และประเทศไทย 

พรอมแสดงความชื่นชมตอการดําเนินโครงการตางๆ เชน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 



 

และเทคโนโลยีของการศึกษาระบบทางไกล เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงการศึกษาไปยังชนบท
หางไกล และหมูเกาะตางๆ ของศูนยซีมีโอ ซีโมเลค (SEAMEO SEAMOLEC) ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการอบรมออนไลน หรือ ICeXCELS เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา โดยมี
ผูบริหารของโรงเรียนไทย 45 แหง ไดสําเร็จการอบรมหลักสูตรนี้แลว และโครงการพัฒนากรอบ
คุณภาพการศึกษาของระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเปนการประสานพลังความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอดาน
อาชีวศึกษา (SEAMEO VOCTECH) ในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 
 

 
  
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ ไดกลาวย้ําความสําคญัของบทบาทการศึกษาใน   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภูมิภาค และมีความเห็นวาการทาํงานรวมกันของอาเซียนและ 
ซีมีโอจะชวยขับเคลื่อนใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตบรรลุเปาหมายในการ                      
สรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งในป พ.ศ 2558 ได นอกจากนี้ ไดกลาวถึงความมุงม่ันในการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองของประเทศไทย ซึ่งอยูภายใตนโยบายเสาหลัก 3 เรื่อง ไดแก                  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสและการเขาถึงการศึกษา และการเพิ่ม                    
ความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญ 4 เรื่อง ไดแก (1) การสรางคนรุนใหมที่มี
คุณภาพ มีความฉลาดเฉลียว มีคุณธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทัง้                
การกําหนดนโนบายสถานศึกษาในการผลิตเยาวชนที่มีคุณสมบัตใินเรื่อง 3Ds ประกอบดวย 
Democracy (สงเสริมประชาธิปไตย) Decency (คุณธรรม จริยธรรม) และ Drug Free (หางไกล
ยาเสพติด) (2) การสรางครูพันธุใหม เพ่ือผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรูทางวิชาการเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และมีอุดมการณในวิชาชีพครู ดึงดูดคนดี คนเกงเขามาศกึษาวิชาชีพครูดวยหลักสูตร 
และกระบวนการที่เนนการปฏิรูปและการฝกอบรมที่เขมขนทั้งกอนและหลังประจําการ                   
(3) การพัฒนาสถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูในรูปแบบใหมโดยเนนการเรียนรูตลอดชวีติ  
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพี่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรูของนักเรียนทุกชวงอายุ ผูใชแรงงาน และ
กลุมผูดอยโอกาสทางการศกึษา และ (4) สรางวิธีการทํางานและบรหิารจัดการรูปแบบใหม โดย
มุงเนนในเรื่องธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  



 

ผูบริหารระดับสูงดานการศึกษา
ของประเทศสมาชิกซีมีโอพรอม
ผนึก กําลั ง ขับ เคลื่ อนความ
ร ว ม มื อ ด า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

1.  ผูเขารวมการประชุม 
     ผูเขาประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงดานการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ ไดแก
บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา พมา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  เวียดนาม 
และไทย  (ประเทศติมอร เลสเต ไมไดเขารวมการประชุมคร้ังนี)้ รวมทั้งผูแทนจากประเทศ
สมาชิกสมทบของซีมีโอ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา และสเปน   ผูแทนจากสาํนักเลขาธิการ
อาเซียน บริตชิ เคานซิล ยนูิเซฟ สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ธนาคารโลก และมหาวิทยาลัยซึ
คุบะ ประเทศญี่ปุน ตลอดจนผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมผูเขาประชุมมากกวา 
120 คน  

2. การรายงานผลการดําเนินโครงการและ           
ขอมติของการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ
คร้ังที่ 31 และการประชุมสภาซีเมคครัง้ที่ 44   
2.1 ที่ประชุมฯ เสนอชื่อหัวหนาคณะผูแทน
ประเทศฟลิปปนส (Mr. Jonathan E. Malaya)  
ดํารงตําแหนงประธานการประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ของซีมีโอคร้ังที่ 32 พรอมทั้งเสนอใหผูแทน             
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เปนรองประธานการ

ประชุม 
2.2 ที่ประชุมฯ รับทราบขอมตแิละขอเสนอแนะจากการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 44 รวมทั้ง

ขอตกลงจากการประชุมผูอํานวยการศนูยระดับภูมิภาคของซีมีโอ ป 2552 และ               
การรายงานผลการดําเนินงานของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอที่เก่ียวของ 

2.3 ที่ประชุมฯ รบัทราบสถานะและเงินสนับสนุนจากสมาชกิสมทบใหแกสํานักเลขาธิการซีมีโอ 
ปงบประมาณ 2551-2552  

2.4 ที่ประชุมฯ รับทราบสถานะและการใชจายเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยใหแกสํานัก
เลขาธิการองคการซีมีโอสําหรับป 2551-2552  

2.5 ที่ประชุมฯ รับทราบสถานะเงินกองทุนพัฒนาดานการศึกษา (EDF) เม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2552  

2.6 ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานการตรวจบญัชีสํานักเลขาธกิารซีมีโอของบริษัท Deloitte  
Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 จนถึงวันที ่
30 มิถนุายน 2552   

สรุปผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ 
คร้ังที่ 32  เม่ือวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2552 



 

2.7  ที่ประชุมฯ ใหการรับรองแผนงบประมาณ 3 ป ของซีมีโอ ระหวางป 2553-2554               
ป 2553-2554 และป 2555-2556   และเห็นชอบใหนําเสนอแผนงบประมาณดังกลาวตอ
ที่ประชุมของสภาซีเมคครั้งที่ 45 เพ่ืออนุมัติ   

2.8      ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานการดําเนินการของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอและสํานัก 
เลขาธิการซีมีโอ และเห็นชอบใหเสนอรายงานผลการดําเนินการดังกลาวตอทีป่ระชุม             
สภาซีเมคครั้งที่ 45 

2.9      ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานการดําเนินการของสมาชิกสมทบของซีมีโอ การสนับสนุน 
การดําเนินการของซีมีโอของหนวยงาน  องคกรระหวางประเทศ และภาคเอกชนตางๆ   

  
3. การดําเนินโครงการ Mother Tongue-based Multilingual Education 

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของสํานัก
เลขาธิการซีมีโอในโครงการ Mother Tongue-
Based Multilingual Education  ประกอบดวย
การประชุมเชงิปฏิบัติการฝกอบรม การศึกษา
ดูงาน  ที่จะจัดขึ้นในป 2553 โดยมีผูแทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ศนูยระดับภูมิภาคของ   
ซีมีโอ สถาบันการฝกหัดครู และหนวยงาน  

สนับสนุนความรวมมือเขารวมโครงการ  
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก  การดําเนินการมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
ตระหนักเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของซีมีโอในการดําเนินโครงการภาษาแมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการดําเนินการที่ตอเน่ืองจากโครงการ “Mother Tongue as Bridge 
Language of Instruction in Southeast Asian Countries” ซึ่งดําเนินการระหวางป 2550 -
เดือนมิถุนายน 2552  ทั้งน้ี ที่ประชุมฯ ไดเห็นชอบใหนําเสนอโครงการดังกลาวตอที่ประชุมสภา
ซีเมคครั้งที่ 45 
4. รายงานความคืบหนาโครงการความรวมมือ “To Reach the Unreached in Southeast  
Asia and Achieve Education for All Goals by 2015” 

ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหนาในโครงการ To Reach the Unreached in Southeast 
Asia and Achieve Education for All Goals by 2015 และการรายงานผลของประเทศหลักใน
การดําเนินการดังกลาว ดังนี้ 

ประเทศมาเลเซีย   รายงานโครงการ Transition Support for Learners with 
Disabilities เสนอการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคในดือนตุลาคม 2553 ที่ประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือกําหนดนโยบายในการดําเนินการใหความชวยเหลือ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบั 

  



 

นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย การจัดการอบรมระดับภูมิภาคสําหรับผูบกพรองทาง
รางกาย หรือผูมีพรสวรรค  รวมถึงการรวมแบงปนแนวปฏิบตัิที่ดีระหวางกัน   

ประเทศมาเลเซีย รายงานโครงการ Conference to Promote Awareness of 
Education for Girls and Women เสนอการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือหารือประเด็นการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กผูหญิง ตลอดจนรวมแบงปนแนวปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกับการสรางความ               
เสมอภาคทางเพศ การจัดเวทีประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ในการดําเนินการดังกลาว ระหวางวันที่ 11-15 กรกฏาคม 2553 ทีก่รุงกัวลาลัมเปอร          
กลุมผูเขาประชุมประกอบดวยเจาหนาที่จากสมาชิกซีมีโอ 11  ประเทศ ผูแทนองคกรระหวาง  
สํานักงานยูเนสโก กรุงจาการตา องคการยูนิเซฟ และสํานักเลขาธิการซีมีโอ 

ประเทศฟลิปปนส รายงานโครงการ Tracking System for Students at Risk of 
Dropping out เสนอการจัดทําระบบการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based-Management) โดยกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศฟลปิปนส เพ่ือชวยในการ
ประเมินผลและสํารวจนักเรยีนออกจากโรงเรียนกลางคนั โดยมีพ้ืนฐานจากระบบโรงเรียน    
เพ่ือนเด็กของฟลิปปนสซึ่งดําเนินการรวมกับยูนิเซฟ (UNICEF-Philippines Child-Friendly 
School System) การดําเนินการดังกลาวประกอบดวยการวางแผนจัดทําระบบรวมกับประเทศ
สมาชิกที่เขารวมโครงการ 4 ประเทศ (ฟลปิปนส มาเลเซีย พมา และประเทศไทย)   

ในสวนของประเทศไทย   เสนอความคดิวาการออกกลางคันของนักเรียนสวนใหญเกิด
จากการประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจ  จึงเสนอยุทธศาสตรในการแกไขปญหาดังกลาวเชน การ
จัดทําระบบการใหคําปรึกษา (Counseling system) การจัดการเรียนรูระดับการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาที่มีความยืดหยุน หรือเปนระบบ “open entry and open exit” การให
ทุนการศึกษา และเงินทุนกูยืมการศึกษา 

ประเทศฟลิปปนส รายงานโครงการ Education in Emergencies and Disaster 
Management โดยการรวบรวมคูมือและสื่อความรูเพ่ือชวยในการบรรเทาภัยพิบตัทิางธรรมชาติ  
รวมทั้งการใหครูและชุมชนไดรับความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาว โดยการจัดหาอุปกรณการสอน
เรื่องภัยพิบัต ิ การสงเสริมโครงการปองกันภัยพิบัตธิรรมชาติในระดับชาติ การหาผูบริจาคและ
การจัดการกับภัยพิบัตธิรรมชาติ โครงการมีระยะเวลา 2 ป   

สํานักเลขาธิการซีมีโอไดเสนอใหมีการรวบรวมสื่อการสอนเก่ียวกับการรับมือและการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติรวมกับองคการระหวางประเทศและและประเทศสมาชิกซีมีโอ 

ประเทศอินโดนีเซีย  รายงานโครงการ Inter-Country Schooling Programme for  
Stateless and Undocumented  เสนอการดําเนินโครงการและกรณีศึกษาเพ่ือใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนที่อยูเขตพ้ืนทีช่ายแดนของอินโดนีเซีย  ซึ่งครอบคลุม
โรงเรียนการศกึษาพิเศษ  โรงเรียน Open-Junior Secondary School โรงเรียน One-roof 
School และโรงเรียนสําหรับเด็กที่ไมมีสญัชาต ิ
 



 

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เสนอโครงการ Pre-school Education for All  โดย
จัดทํายุทธศาสตร 8 ประการ  เพื่อสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประกอบดวยการ
จัดตั้งคณะทํางาน การศึกษาดูงานท่ีประเทศฟลิปปนสเพ่ือศกึษากลไกการดําเนินการและ
มาตรฐานระดับชาติ การเสริมสรางศักยภาพสําหรับผูจัดการศึกษากอนระบบประถมศึกษา การ
พัฒนาความพรอมของโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาในภูมิภาค การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษา การใหความชวยเหลือดานเทคนิค การจัดตั้งโรงเรีนกอนประถมศกึษาในทองถิน่
หางไกล  การจัดทําการประเมินผล การติดตามผลและการประเมินผลโครงการการศึกษากอน
ระดับประถมศึกษาในระดับภูมิภาค 

สปป. ลาว เสนอโครงการ Multi-grade Teaching ดวยการจัดตั้งหองเรียนในลกัษณะ
การเรียนคละชั้น (multi-grade classrooms) เพ่ือบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนใน 
สปป. ลาว ทั้งน้ี แนวทางสําคัญไดแก การจัดหาครูที่มีประสบการณในการสอนในทองถิ่น
หางไกล ประเทศที่เขารวมโครงการดังกลาว ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สปป. ลาว และกัมพูชา  ทั้งนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหมีการจัดทําแผนและจัดตั้งกลไก
ระดับภูมิภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการแกไขปญหาการสอนในลักษณะการเรียน    
คละชั้นใน สปป. ลาว และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ของ ซีมีโอ 

 ประเทศไทย นําเสนอโครงการ Development of more community-based 
Community Learning Centres in rural areas และ Project on HIV and AIDS using 
Integrated Approach  
 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลดักระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดรายงานโครงการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนภายใตการดําเนินการของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยั กระทรวงศกึษาธิการของไทย ประกอบดวย (1) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเร่ืองศูนยการเรียนรูชุมชนเพ่ือการสนับสนุนการแลกเปลีย่นครู และการ
จัดทําเอกสารเพ่ือรวบรวมประสบการณตางๆ (2) การจัดตั้งเครือขายศูนยการเรียนรูชุมชนใน
ประเทศสมาชกิของซีมีโอ 
  โครงการเรื่อง HIV และโรคเอดส กระทรวงศึกษาธิการดําเนินความรวมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข และองคกรระหวางรัฐบาล เพ่ือใหความรูเรื่อง HIV และโรคเอดส โดยสอดแทรก
ความรูในบทเรียน นอกจากน้ี ยังกําหนดจัดการประชุมระดับภูมิภาคในประเทศสมาชิกซีมีโอ
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร จัดทําเว็บไซตเก่ียวกับการจัดการศึกษาเรื่อง HIV/AIDS การ
แลกเปลีย่นครูและบุคลากรการศึกษา รวมทั้งการจัดทําเครือขายความรวมมือรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบใหประเทศเวยีดนามเปนประเทศหลักในการดําเนิน 
โครงการ Tracking Mechanism for Unreached Populations 
 
 



 

 ที่ประชุมไดเห็นชอบการรายงานความคบืหนาของโครงการความรวมมือทั้ง 10 ประการ
ขางตน และใหรายงานผลโครงการและขอเสนอแนะดังกลาวตอทีป่ระชุมสภาซีเมคคร้ังที่ 45  
ที่ประเทศฟลปิปนส 
5. การรายงานโครงการความรวมมือเร่ืองการพัฒนาคูมือครูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในโรงเรยีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของซีมีโอ ไดนําเสนอ
รายงานโครงการความรวมมือในการจัดทําคูมือเก่ียวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตเงินกองทุน SEAMEO United 
Funds ตามที่ไดมีการตกลงรวมกันในท่ีประชุมผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ             
ในป 2552 
6. การรายงานผลโครงการ Regional Congress and Exhibition on Quality and Equity 
in Education เม่ือเดือนมีนาคม 2552 ที่ประเทศไทย 

ดร.วรัยพร แสงนภาบวร สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ผูแทนไทย ไดรายงานการ
ดําเนินการของโครงการ QEE และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการดังกลาว โดยที่ประชุมฯ 
ใหความเห็นชอบใหนําเสนอการดําเนินการดังกลาวตอที่ประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ที่ฟลิปปนส 
7.  การดําเนินการของศูนยภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (ศูนยไรเฮด)  
ในโครงการ M-I-T Pilot Project on Promoting Student Mobility in Southeast Asia-
Initiative towards the Harmonious of Higher Education   

ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ผูอํานวยการศูนยซีมีโอไรเฮด ไดรายงานการจัดการประชุม
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ซึ่งประเทศไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซยี  ไดรวมหารือเก่ียวกับขอบเขตของการแลกเปลีย่นนักเรียน ระยะเวลาดําเนินการ 
ระบบการถายโอนหนวยกิต การสนับสนนุจากรัฐบาลของประเทศเจาภาพ การเตรียมการดาน
ภาษา และจํานวนนักเรียนที่เขารวมในโครงการดังกลาว รวมทั้งการจัดการประชุมการ
แลกเปลีย่นนักเรียนครั้งที่ 2  ระหวางวนัที่ 15-16 ตุลาคม 2552 โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวม
โครงการจํานวน 21 แหง จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย  ที่ประชมุฯ 
เห็นชอบใหมีการนําเสนอโครงการฯ ดังกลาวตอที่ประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ที่ฟลิปปนส 
8. การรายงานเร่ือง A Structured Framework for Regional Integration in Higher 
Education in Southeast Asia: The Road towards a Common Space”  
 ผูอํานวยการศูนยซีมีโอไรเฮด ไดนําเสนอเรื่อง “A Structured Framework for Regional 
Integration in Higher Education in Southeast Asia : The Road Towards a Common 
Space” ระหวางป 2551-2557 ซึ่งปจจุบัน ศูนยซีมีโอไรเฮด ไดจัดทําเครือขายการประกัน
คุณภาพของอาเซียน และการพัฒนาระบบการถายโอนหนวยกิตของอาเซียน  
 
 



 

9.  การรายงานเรื่อง Strengthening Visibility of SEAMEO 
  สํานักเลขาธิการซีมีโอรายงานเรื่องการเสริมสรางภาพลักษณของซีมีโอใหเปนที่รูจักใน
ระดับภูมิภาคและขามภูมิภาค โดยปจจุบัน ศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอไดจัดทําการประเมินผล
ภายในการดําเนินงานของซีมีโอ รวมทั้งการกําหนดแผนยุทธศาสตรสําหรับป 2553 เพ่ือกําหนด
บทบาท ภารกิจและเปาหมายของซีมีโอในการดําเนินการในระดับภูมิภาค ระดับโลก และ              
นานาประเทศ โดย บริติช เคานซลิแจงความประสงคที่จะใหความชวยเหลือในการจัดทํา
ยุทธศาสตรของซีมีโอในป 2553 อยางไรก็ตาม ประเทศบรูไน ดารสุซาลามใหขอเสนอแนะใหมี
การดําเนินการรวมกับสํานักเลขาธิการอาเซียนในการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมที่ซ้ําซอน
และใหมีการรวมดําเนินโครงการระหวางกันในการสรางประชาคมอาเซียน 
 ประเทศไทยเสนอแนะวาองคการซีมีโอควรมีการทบทวนการดําเนินกิจกรรมในปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในอนาคต ที่ประชุมฯ ไดเห็นชอบใหนําเสนอ
รายงานดังกลาวตอที่ประชมุสภาซีเมคครั้งที่ 45 เพ่ือพิจารณา 
10.  การนําเสนอรายงานเรื่อง Status of ICT Integration in Education in the SEAMEO 
Member Countries 
   สํานักเลขาธิการองคการซีมีโอไดนําเสนอรายงานผลการสํารวจสถานะของการบูรณาการ 
เรื่อง ICT ในการจัดการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยรายงานไดกลาวถึงผลการสํารวจ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล และรปูแบบการพฒันา ICT ที่ใชในการกําหนดขั้นตอนการพัฒนา ICT  
ในแตละประเทศ รวมทั้งการจัดลําดับการบูรณาการ ICT ในการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ 
และขอเสนอแนะที่ควรมีการดําเนินการในระดับภูมิภาคและระดบัชาต ิ
 มหาวิทยาลัยซึกูบะไดรายงานสถานะของการบูรณาการ ICT ในการศึกษา โดยเสนอที่จะให
ความชวยเหลอืดานซอฟทแวรที่สามารถใชไดกับทุกวิชาใหแกประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศ
สิงคโปร เสนอใหมีการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดาน ICT เน่ืองจากแตละประเทศมีความเขมแข็ง
ดาน ICT แตกตางกัน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดนิทรรศการดาน ICT เพ่ือแลกเปลีย่นแนว
ปฏิบัตทิี่ดีเชนเดียวกับที่เคยจัดการประชุมวิชาการดาน ICT และนทิรรศการที่ประเทศมาเลเซีย
ในป 2551 
11. การนําเสนอรายงานเรื่อง Mutual Recognition for Vocational Graduate 
Qualifications  
 ประเทศอินโดนีเซียนําเสนอการดําเนินการรับรองคุณวฒิุการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา
ดานอาชีวศึกษา ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ ทั้งน้ี ประเทศไทยได
เสนอแนะใหกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการดังกลาวใหชัดเจน ไดแก การแลกเปลี่ยน
นักเรียน และการยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับนานาชาต ิ
 
 



 

 ที่ประชุมฯ มอบใหประเทศอินโดนเีซียกําหนดขอบขายเปาหมายของขอเสนอโครงการให
ชัดเจน โดยใหอยูในขอบขายการเคลื่อนยายนักศึกษา และการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
และมอบใหอินโดนีเซียและศูนยซีมีโอโวคเทคดําเนินการศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนยายนักเรียน
และการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับนานาชาติ และเสนอตอที่ประชมุสภาซีเมคครั้งที ่
45 ใหการพิจารณา 
12. การนําเสนอรายงานเรื่องการจัดทาํแผน 5 ป ระยะที่ 8 ของศูนยซีมีโออินโนเทค 
 ศูนยซีมีโออินโนเทค ไดรายงานการจัดทําแผน 5 ป ระยะที่ 8 ของอินโนเทค ระหวาง
ปงบประมาณ 2554-2555 จนถึงปงบประมาณ 2558-2559 ในหัวขอ Throughout Leadership 
and Bridging Learning Foundations เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภาซีเมคคร้ังที่ 45 ใหการรับรอง 
ทั้งน้ี ประเทศไทยไดเสนอแนะวาศูนยซมีีโออินโนเทคควรมีการทบทวนขอบขายการดําเนินการ
ของศูนยใหมีจุดเนนที่ชัดเจน 
13. การนําเสนอแผนการพัฒนา 5 ป ระยะที่ 9 ของ 
ศูนยซีมีโอเรคแซม 
   ศูนยซีมีโอเรคแซมไดนําเสนอแผนพัฒนา 5 ป ระยะที่ 9 
ของศูนยซีมีโอเรคแซม โดยไดกําหนดวิสัยทศัน ภารกิจ 
เปาหมาย รวมทั้งแผนงบประมาณในการดําเนินการสําหรับ
ปงบประมาณ 2553-2554 ถึงปงบประมาณ 2557-2558 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการนําเสนอแผนดังกลาวตอ 
ที่ประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 
14. การนําเสนอรายงานโครงการความรวมมือระหวางยูนิเซฟ EAPRO และ                      
องคการซีมีโอ   
  ผูแทนองคการยูนิเซฟนําเสนอรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการยูนิเซฟ
สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในป 2553 และกิจกรรมที่กําลังดําเนินการ โดยมีเปาหมาย
ที่จะรวมมือกับสมาชิกองคการซีมีโอในการดําเนินการดังกลาว นอกจากนี้ ไดรายงานโครงการ
ความรวมมือระหวางยูนิเซฟ EAPRO และซีมีโอในการดําเนินโครงการ Water and Sanitation 
Hygiene (WASH) ในโรงเรียน ความรวมมือภายใตโครงการ Reaching the Unreached และ
โครงการ Early Childhood Care and Education 
15. เร่ืองอ่ืนๆ  
1. ที่ประชุมฯ รับทราบความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยการศึกษาตลอดชีวติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และไดขอใหประเทศสมาชิกซีมีโอใหการ
รับรองเพ่ือหารือเพ่ิมเติมในการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ทั้งน้ี ประเทศฟลปิปนส ไดแจงวา
ประเทศฟลิปปนสกําลังจัดตั้งศูนยการศึกษาตลอดชีวิต และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกแลว  
 



 

และเสนอแนะวาการจัดตั้งศนูยดังกลาวควรมีการหลอมรวมความรวมมือระหวางกัน เพ่ือปองกัน
การดําเนินการที่ซ้ําซอนกัน 
2. การจัดทําเพลงของซีมีโอ ที่ประชุมไดมอบให Mr. Hj Ahmad Ramli จากศูนยซีมีโอ                      
เรคแซม จัดทํากติกาในการจัดแขงขันการประพันธเพลงของซีมีโอ เพ่ือเปนแนวทางใหสํานัก
เลขาธิการซีมีโอดําเนินการจัดการแขงขันตอไป 
3.  ที่ประชุมฯ   เห็นชอบขอเสนอของสํานักเลขาธกิารซีมีโอในการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ดานการศึกษาของซีมีโอ ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2553 ในชวงเทศกาลวันลอยกระทง
ของประเทศไทย พรอมทั้งขอใหสํานักเลขาธิการซีมีโอจัดการประชุมในชวงวาระเฉพาะในชวง
กลางวัน 
 

4. ประธานฯ แจงที่ประชุมเกี่ยวกับขอมตขิอง 
ที่ประชุมในการจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของ    

ซีมีโอวาระพิเศษ ในเดือนมกราคม 2553 ที่เมือง
เซบู ประเทศฟลิปปนส เพ่ือใหการรับรอง  
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการองคการซีมีโอที่จะ 
 ไดรับการแตงตั้งใหม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ 
กระบวนการคดัเลือกผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ

องคการซีมีโอ ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการซีมีโอ  จะรับผิดชอบคาใชจายบัตรโดยสารเครื่องบินชัน้
ประหยัด และคาที่พักสําหรบัผูไดรับการเสนอจากประเทศไทย จํานวน  2 คน เพ่ือสัมภาษณที่
กรุงเซบู ประเทศฟลปิปนส ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักเลขาธิการองคการซีมีโอ  
5. ที่ประชมุเห็นชอบใหสํานักเลขาธิการซีมีโอ บรรจุขอมูลเพิ่มเติม หรือเอกสารแนบทีใ่ช
ประกอบการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอในคร้ังตอไปดวยการบรรจุในแผนซีดี จึงขอให
ผูแทนประเทศสมาชิกซีมีโอนําคอมพิวเตอรเพ่ือใชอานเอกสารสําหรับการประชุมคร้ังตอไปดวย 
 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 4 (4th SOMED) จัดขึ้นในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2552 ในลักษณะคูขนานกับการประชมุเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอคร้ังที่ 32 ผูเขา

ประชุมประกอบดวยประเทศสมาชิกของอาเซียน 10 

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนคร้ังที่ 4  

ประเทศ ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม พมา กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 
และประเทศไทยรวมทั้งผูแทนสํานักเลขาธิการซีมีโอ สํานัก-
เลขาธิการเครอืขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด เกาหลีใต และสํานักเลขาธิการอาเซียน 

 



 

พิธีเปดการประชุม 1. 
    ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทย ทําหนาที่ประธานการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสของอาเซียนครั้งที่ 4 กลาวตอนรับผูเขาประชุม  พรอมทั้งกลาวย้ําความสําคัญญ
ของสาขาการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียน โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 15 
ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหินในการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา
เพ่ือบรรลุการสรางประชาคมแหงความเอ้ืออาทรและแบงปน (Cha-Am Hua Hin Declaration on 
Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing 
Community) ซึ่งเนนย้ําความสําคัญตอการดําเนินการดานการศึกษาในการสรางประชาคมทั้ง 3 
เสาหลักของอาเซียน ไดแก ดานการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม  
2. ที่ประชุมฯ รบัทราบการรายงานของผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียนเก่ียวกับขอมติของการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 15 ระหวางวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 ที่อําเภอชะอํา-หัวหิน
ประเทศไทย ดังนี้ 

 

• ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองปฏิญญาชะอํา-
หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือ
ดานการศึกษาเพื่อบรรลปุระชาคมอาเซียน
ที่เอ้ืออาทรและแบงปน เม่ือวันที่ 24 
ตุลาคม 2552 โดยเปนการยกระดับเอกสาร

ขอเสนอดานการศึกษาของที่ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสรางความ
รวมมือดานการศึกษาเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน   

• สาระสําคัญของปฏิญญาฯ จะเนนบทบาทของการศึกษาในเสาหลักทั้งสามเสาหลักของ
อาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และจะใชเปนแนวทางและสนับสนนุการจัดทํา
แผนการศึกษา 5 ป ของอาเซียน และใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวใน
ปฏิญญาการศึกษาฯ  ตอผูนําอาเซียนผานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนอยางสมํ่าเสมอ 

• ผูนําอาเซียนสนับสนุนการแบงปนทรัพยากรดานการศึกษาในอาเซียน ตลอดจนแนวทาง
การจัดตั้งกองทุนการศึกษาในอาเซียนเพ่ือใหการดําเนินความรวมมือดานการศึกษาใน
อาเซียนตามปฏิญญาฯ สามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 



 

3. ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนในเรื่องตอไปน้ี 
 3.1 สาระสําคัญและขอมติของการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ที่ไดกําหนดยุทธวธิีในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงใน 3 เสาหลักของอาเซียน ตลอดจนการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 
2558 และการดําเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC 
Blueprint)    
 3.2 สาระสําคัญและขอมติของการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 2 เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม 2552 ซึ่งไดใหการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ไดแก 
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลปุระชาคม
อาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน (Cha-am Hua Hin Declaration on Strengthening 
Cooperation on Education to Achieve ASEAN Caring and Sharing Community)  
แถลงการณรวมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเอกสารขอบเขตอํานาจหนาที่ 
(TOR) ของการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสทิธิเด็กและสตรี  
 3.3 สาระสําคัญและขอมติของการประชุมคณะกรรมการประสานงานประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน คร้ังที่ 4 (4th ASCCO) วนัที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552  
ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย   
4. ที่ประชุมฯ ไดรวมหารือเร่ืองการจัดตั้งกองทุนดานการศึกษาของอาเซียน โดยประธานฯ 
เสนอใหมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนใหชัดเจน โดยที่ประชุมฯ มีความเห็น
รวมกันวายังไมควรเรงรีบจัดตั้งเงินกองทุนในขณะนี้   ทั้งนี้ อาจมีการระดมความรวมมือในการ 
เก่ียวกับเงินสนับสนุนในกรณีที่มีเหตุการณเรงดวน   
5.ที่ประชุมฯรับทราบรายงานของสํานักเลขาธิการอาเซยีนเก่ียวกบัการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรศีกึษาอาเซียน คร้ังที่ 4 เม่ือวันที่ 5 – 8 เมษายน 2552 ณ จังหวัด
ภูเก็ตในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

5.1 การจัดทําแผนการศึกษาระยะ 5 ป   สํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานวาขณะนี้ไดขอ
ความรวมมือจากสหรัฐอเมริกาในการจัดผูเชี่ยวชาญในการจัดทํารางแผนการดําเนินการโดย
พิจารณาจากขอบขายกิจกรรมของอาเซียน เครือขายมหาวิทยาลยัอาเซียน และองคการซีมีโอ
และศูนยระดับภูมิภาคตางๆ  
 5.2 ที่ประชุมรับทราบการจัดพิมพเอกสารเร่ือง “Know Your ASEAN” ซึ่งดําเนินการโดย
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ประเทศสิงคโปร ซึ่งประพันธโดยนาย Rodolfo C. 
Severino อดีตเลขาธิการอาเซียน    

5.3  ที่ประชุมรับทราบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียนครั้งที่ 3 
ระหวางวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2552 พรอมทั้งเห็นชอบใหมีการจัดการแขงขันดังกลาวภายใต 



 

กรอบการดําเนินงานของอาเซียนดานการศึกษา โดยประเทศอินโดนีเซียแจงวาจะเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันคร้ังที่ 4 ในป 2553 ทีป่ระชุมฯ ไดมอบใหสํานักเลขาธิการอาเซียนประสานกับ 
ASSC และ APSSO ในการประสานความรวมมือจัดการแขงขันกีฬาสาํหรับผูแขงขนัที่ยังเยาว 
 5.4 การดําเนินความรวมมือกับประเทศอาเซียน+3 ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการศึกษาอาเซียน+ 3 ดานการศึกษาของประเทศไทยที่ไดนําเสนอตอ 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 คร้ังที่ 12 เม่ือเดือนตุลาคม 2552  และการเปนเจาภาพการ
จัดการประชุมคณะทํางานเพื่อหารือความเปนไปไดในการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนอาเซียน +3 
ดานการศึกษา และการจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน + 3 ในเดือน
มีนาคม 2553 โดยเชิญเจาหนาที่อาวุโสของกลุมประเทศอาเซียน + 3 เขารวมการประชุม  

 5.5  ที่ประชุมรับทราบการดําเนินโครงการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันในภูมิภาค  ดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการและการประชมุระดับภูมิภาค
เพ่ือเปนเวทใีหเจาหนาที่ระดับอาวุโสดานการศึกษาจากประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกไดหารือ
แนวทางในการดําเนินความรวมมือระหวางกัน โดยกําหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2553  
ที่กรุงจาการตา อินโดนีเซีย และที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 2553   

 5.6 ที่ประชุมฯ รับทราบการนําเสนอโครงการเร่ือง เรื่อง “Know Your Neighbours” ซึ่งนํา 
เสนอโดย H.E. Bede Corry เอกอัครราชทตูนิวซีแลนดประจําประเทศไทย โดยประเทศ
นิวซีแลนดจะไดประสานไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเผยแพรเอกสารดังกลาว 

5.7 ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการความรวมมือ ASEAN-Korea Cyber Universityโดย         
Dr. Kim Hoi soon ผูอํานวยการกรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย Chonnam National 
University ซึ่งไดรายงานเปาหมาย 4 ประการในการจัดตั้ง Cyber University ไดแกการจัดทํา
โครงสรางดาน IT การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมออนไลน การจัดตั้งศูนยทรัพยากรออนไลน 
และการจัดทําระบบประกันคุณภาพ 
 5.8 ที่ประชมุฯ รับทราบการดําเนินการของสํานักเลขาธิการอาเซยีนในการจัดทําหลักสูตร
ระยะสั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาในมหาวิทยาลยัในกลุมประเทศอาเซียน ภายใตการสนับสนุน
จากมูลนิธิ MacArthur เพ่ือใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเรยีนรูและตระหนักความสําคญั
ตอการคุมครองเรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคโดยจะเชิญผูเชี่ยวชาญดานมนุษยชนศึกษาจาก
ประเทศสมาชกิอาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียน และผูแทนจากคณะกรรมาธิการระหวาง
รัฐบาลของอาเซียนเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเขารวมการประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ีอรวมหารือ
เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรดังกลาว 
 5.9 ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานสถานะการดําเนินโครงการ Reaching the Unreached 
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักเลขาธิการซีมีโอและอาเซียน  
 
 
 
  



 

5.10 ที่ประชมุฯ รับทราบรายงานการจัดโครงการ Malaysia-ASEAN School Linkage 
Programme คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และตรังกานู 
ประเทศมาเลเซีย  เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนไดสรางเครือขายที่ดีและสราง
ความเขาใจในวัฒนธรรมระหวางกัน 
6. ที่ประชมุฯ รับทราบการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนซ่ึงไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ จํานวน 22 กิจกรรม โดยเนนความสําคญัของการดําเนินกิจกรรมตอไปน้ี 

6.1 การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพ่ือเปน 
เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการสอน การสงเสริมการดําเนินการวิจัยและจัดทํามาตรฐาน
วิชาการระหวางมหาวิทยาลยัเครือขาย 

6.2 การจัดตั้งระบบการเทียบโอนหนวยกิตของอาเซียน ดวยการจัดทําเวบไซต  
“ASEAN Credit Transfer System” เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ตลอดจนฐานขอมูลดาน
หลักสูตร และทุนการศึกษาตางๆ เพ่ือสงเสริมกระบวนการเทียบโอนหนวยกิต ทั้งน้ี จะมีการจัด
ประชุมเร่ืองดังกลาวในเดือนมกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยโฮจิมินท และมหาวิทยาลัยบรูไน           
ดารุสซาลาม ในเดือนมกราคม 2553 
  6.3การจัดประชุมวิชาการนักศึกษาอาเซียนและญี่ปุน โดยมีนักศึกษาจากประเทศ
อาเซียนจํานวน 180 คน และนักศึกษาจากญี่ปุน 30 คน เขารวมการประชุมวชิาการอาเซียน-
ญี่ปุน และจะมีการจัดทําแถลงการณรวมเซ็นไดภายหลังจากการประชุมดังกลาว 
  ที่ประชุมฯ รบัทราบวาไดมีการจัดประชุมสภาเครือขายมหาวิทยาลยัอาเซียนครั้งที่ 25  
(25th AUN-BOT Meeting) ระหวางวันที ่  28-29 กรกฏาคม 2552 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือ
หารือเรื่องการลงนามในกฏบัตรของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ภายใตการดําเนินการของ
คณะทํางานเฉพาะในการพิจารณาแกไขกฏบตัร และมีมติใหปรับขอความในมาตราที่  14 เรื่อง
สิทธิ ขอยกเวน และสิทธิพิเศษ (Rights, Privileges and Exemptions)  ออก อยางไรก็ตาม 
ผูแทนเครือขายมหาวิทยาลยัอาเซียนแจงวารางกฏบตัรดังกลาวไมสามารถจัดทําแลวเสร็จ
เพ่ือใหมีการลงนามในระหวางการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ที่ฟลิปปนส 
7. ที่ประชุมฯ มีความเห็นวาไมควรจัดประชุมเตรียมการของเจาหนาที่อาวุโสของอาเซียนกอน
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที ่ 5 ที่ฟลิปปนส เน่ืองจากระยะเวลาการจัดการประชุม
เจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรศีกึษาอาเซียนมีเวลา
ใกลเคยีงกัน จึงยังไมมีประเด็นเรงดวนที่จะพิจารณา พรอมทั้งเห็นชอบการสงตอตําแหนง
ประธานเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียนใหแกประเทศฟลิปปนส 
8.  ที่ประชุมฯ รับทราบกําหนดการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซยีนครั้งที่ 5 ซึ่งจะเปนการจัด
ประชุมคูขนานกับการประชุมสภารฐัมนตรีศกึษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 45 ระหวาง
วันที่ 25 – 30 มกราคม 2553 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลปิปนส  

      สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
      สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    30 พฤศจิกายน 2552 


