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การประชุมนานาชาติ  

UNESCO-APEID ครั้งที่ 14  

“การศกึษาเพือ่การพฒันา 

ทรพัยากรมนษุย”์ 

● การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศ  
ซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาค 

● มรดกโลกสองฟากพรมแดน 
อุทยานแห่งชาติ และน้ำตก 
อีกวาซูในอาร์เจนตินา และ 
บราซิล ตอนที่ 1 



 
1. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและความเคลื่อนไหว รวมทั้งความคืบหน้าของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่  

 เกี่ยวข้องในงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
2. เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้ในการสืบค้นอ้างอิง   

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่  

 จะนำมาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต 
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บคุคลหรอืองคก์รใดตอ้งการนำขอ้เขยีน หรอืบทความทีอ่ยูใ่นวารสารฉบบันีไ้ปตพีมิพอ์า้งองิ หรอืประโยชนใ์นสิง่ตพีมิพอ์ืน่ 

ขอความกรณุาแจง้สำนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทราบเปน็การลว่งหนา้ และขอใหร้ะบชุือ่ผูเ้ขยีนหรอืชือ่วารสารในการอา้งองิดว้ย www.bic.moe.go.th 

แฟ้มภาพมรดกโลก

อุทยานแห่งชาติอีกวาซู


ประเภทมรดกโลกทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติอีกวาซูในอาร์เจนตินาและอุทยานแห่งชาติ

อีกวาซูในบราซิลที่กว้างใหญ่บนสองฝั่งของพรมแดน ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีรูปโค้งเหมือน  

เกือกม้า มีน้ำตกย่อยๆเป็นบริวารประดับประดาอยู่รายรอบประมาณ 275 สาย เฉพาะตัวน้ำตกใหญ่

มีขนาดสูงถึง 80 เมตร และยาว 2,700 เมตร นับเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ ภูมิประเทศแบบป่าฝนเขตร้อนชื้นของอุทยานฯ ยังเป็นบ้านของมวลพฤกษาชาติ

และพันธุ์สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด อีกทั้งละอองน้ำพรายฟุ้งอันเกิดจากน้ำตกยิ่งช่วย

ให้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มงอกงามด้วย 

อุทยานแห่งชาติอีกวาซูมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากโดยเฉพาะในฤดูร้อน แต่หากเที่ยวในช่วง

ปลายเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมถินุายนซึง่เปน็ปลายฤดฝูนและเริม่เขา้สูฤ่ดหูนาว นำ้ในแมน่ำ้อกีวาซู

เต็มฝั่งอุดมสมบูรณ์ ทำให้น้ำตกมีปริมาณน้ำมากซึ่งมีความสวยงามน่าประทับใจทีเดียว 

ภาพจาก http://whc.unesco.org 

IguacuNationalPark


ขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปีค.ศ.1986



In Focus

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

vv	 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำนาญการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	





In Focus

สำนักงานยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 ร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ	 สหประชาชาติ	

จัดการประชุมนานาชาติ UNESCO - 

APEID ครั้งที่ 14 หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (14th UNESCO - 

APEID International Conference on 

Education for Human Resource 

Development)	 ระหว่างวันที่	21	 -	23	ตุลาคม	

2553	 ณ	 โรงแรมอิมพีเรียล	 ควีนส์	 ปาร์ค	

กรุงเทพฯ	 โดยมีนายชินวรณ์	 บุณยเกียรติ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติ

เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม		





การประชุมนานาชาติ 
UNESCO-APEID ครั้งที่ 14 
“การศกึษาเพือ่การพฒันา
ทรพัยากรมนษุย”์ v	 ดุริยา	อมตวิวัฒน์	

vv	สิริภัคค์	ธรรมบุศย์	

From	21	-	23	October,	2010,	the	Thai	National	Commission	
for	UNESCO	 teamed	 up	with	UNESCO	Asia	 Pacific	 Regional	
Bureau	 for	 Education	 in	 Bangkok	 and	 the	 Asia	 Pacific	
Programme	of	Educational	Innovation	for	Development	(APEID)	
to	 jointly	 organize	 the	 14th	 UNESCO	 -	 APEID	 International	
Conference	on	“Education	 for	Human	Resource	Development”.	
The	 Education	 Minister,	 H.E.	 Mr.	 Chinnaworn	 Boonyakiat	
presided	 over	 the	 opening	 ceremony,	 delivering	 a	 speech	
which	 focused	 on	 both	 national	 priorities	 and	 regional	 goals.		
A	special	Ministerial	Roundtable	meeting	was	 held	during	 the	
three-day	Conference.	 This	 was	 chaired	 by	Mr.	 Tang	Qian,	
Assistant	Director-General	of	UNESCO	for	Education.
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v	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง

ต่อสิ่งท้าทายในโลกศตวรรษที่	 21	 โดยเฉพาะ

เรื่องของวิกฤติทางการเงิน	 การศึกษา	 จึงเป็น

หนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนำพา

ประเทศต่างๆ	บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษของสหประชาชาติในเรื่องการขจัด

ความยากจน	 อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็น

ประชาคมในภูมิภาคและเป็นรากฐานของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ซึ่งการ

ศึกษาขั้นพื้ นฐานถือว่ า เป็นความสำคัญ

ประการหนึ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

ดังนั้น	 เดือนพฤษภาคม	 2552	 รัฐบาลไทยจึง

ได้ประกาศนโยบายเรียนฟรี	 15	 ปี	 โดย	

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของวิกฤต

เศรษฐกิจ	 อย่างไรก็ตาม	 ความสำเร็จในการ

จัดการศึกษายังขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพด้วยซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา	

ในทศวรรษที่สอง	 โดยต้องคำนึงถึงการใช้	

คุณธรรมนำ	 การใช้ความรู้ เป็นฐาน	 และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 นอกจากนี้	 การพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการรู้จัก

แก้ไขปัญหายังเป็นรากฐานหนึ่ งของการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ	 ด้วย	 รวมทั้ง

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

ศึกษาในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถ

เข้าถึ งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและลดช่องว่าง

ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท	 การจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพตามหลักสูตร

ทวิภาคี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากลไก

การประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรวัดความ

สำเร็จและผลสัมฤทธิ์ โดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานสากลเป็นปัญหาที่ท้าทาย	ซึ่งจำเป็น

ต้องทำให้มาตรฐานการประเมินคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 ในภูมิภาคมีความ

สอดคล้องกันเพื่อเอื้ออำนวยให้สามารถใช้

ความรู้และความเชี่ยวชาญร่วมกัน	 และให้	

นักศึกษาเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 ใน

ภูมิภาคได้		


v	 ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุมประกอบด้ วย		

ผู้กำหนดนโยบาย	 นักบริหาร	 นักการศึกษา		

นักวิจัย	 เยาวชน	 และบุคลากรภาคเอกชน		

จากหน่วยงาน/องค์กรและสถาบันการศึกษา

การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญ

ยิ่ งต่ อสิ่ ง ท้ า ท ายในโลกศตวรรษ



ที่
 21
 โดย เฉพา ะ เรื่องของวิกฤติ

ท า งก า ร เ งิ น
 ก า รศึ กษ า
 จึ ง เ ป็ น



หนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการ



นำพาประเทศต่างๆ
 บรรลุเป้าหมาย

ก า รพัฒน า แ ห่ ง ส หั ส ว ร รษ ของ

สหประชาชาติในเรื่องการขจัดความ

ยากจน
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

ทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้งสิ้น	250	คน	โดย

ร่วมหารือในการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาความรู้	 ทักษะ	ความสามารถ	และ

ค่านิยมในศตวรรษที่	 21	 การสร้างทางเลือก	

ที่หลากหลายสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 การศึกษาและเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 โครงสร้างองค์กรที่	

ส่งเสริมการศึกษาและการอบรมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์		


v	 การแลกเปลี่ ยนข้อคิด เห็นและ

ประสบการณ์ร่วมกันในการประชุมหัวข้อย่อย

ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการจาก

หลายประเทศ	อาท	ิการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มาใช้พัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

นโยบายในระดับอุดมศึกษา	 (การรับนักเรียน

เข้าศึกษาและการพัฒนาอาชีพครู)	 การเข้ามา

มีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การใช้

ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	

และเครื่ องมือ เพื่ อส่ ง เสริมการฝึกอบรม	

และการศึกษาครู	 การเชื่อมช่องว่างระหว่าง	

ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม	 และ	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะด้าน	 เช่น		

โรคติดต่อ	 การดูแลสุขภาพ	และภาคการผลิต	

เป็นต้น		


v	 การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี	

เรื่อง	 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์”	 จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมนานาชาติ	

UNESCO	 -	 APEID	 ครั้งที่	 14	 โดยมีนายถัง	

เฉียน	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านการศึกษา

ขององค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม	

และรัฐมนตรีศึกษาหรือผู้บริหารระดับสูงของ	

10	 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมกล่าวสุนทรพจน์

เ กี่ ย วกั บป ระสบกา รณ์ ด้ านกา รพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 นโยบายและแนวปฏิบัติ

ต่างๆ	 ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 ประกอบด้วย	 ประเทศจีน		

บังกลาเทศ	สปป.ลาว	ปาปัวนิวกินี	 ฟิลิปปินส์	

กาตาร์	ซูดาน	ไทย	ติมอร์	เลสเต้	และเวียดนาม	

ในส่วนของประเทศไทย	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า	 ความสำเร็จใน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ตามหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
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อย่างไรก็ตาม	หลายประเทศได้ให้ความ

สำคัญต่อสิ่งท้าทายต่างๆ	 และมองว่าควรมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยการเพิ่ม

นโยบายครู	 การเพิ่มค่าตอบแทนครู	 การ

พิจารณาการศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการ

ของตลาด	 การขจัดความยากจนโดยเฉพาะ

พื้นที่ห่างไกลชนบท	 การพัฒนาการศึกษาใน

สาขาวิชาชีพให้มากขึ้น	 การรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการ

เปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรตามช่วงวัย	

การส่งเสริมให้ภาคเอกชน	 องค์กรระหว่าง

ประเทศ	ประเทศกลุ่มอาหรับเข้ามามีส่วนร่วม

ในการหาแนวทางพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพ	 การพัฒนาความสามารถของ

ประเทศในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ	 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ย่อมขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการสร้างฐานความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และฐานความรู้ของท้องถิ่น		

รวมทัง้คา่นยิมตา่งๆ	สำหรบัการปฏริปูการศกึษา

ในทศวรรษที่สองในระดับชาติให้ความสำคัญ	

3	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 การขยายโอกาส	 การ

พัฒนาคุณภาพ	 และการเพิ่มการมีส่วนร่วม

ทางการศึกษา	ทั้งนี้	 หากจะปรับเปลี่ยนการให้

บริการทางการศึกษาของประเทศไทยในด้าน

ต่างๆ	อาทิ	การผลิตบัณฑิต	การจัดทำการวิจัย	

ฯลฯ	 จากเดิมที่มุ่งเน้นความพร้อมของผู้ให้

บริการมาเป็นการให้ความสำคัญกับการสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา	

สถาบันการศึกษาของไทยจะต้องเชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอย่าง

เหนียวแน่นด้วย	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสนอ

ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาของไทยทั้ง	

ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา		

ค่านิยมต่างๆ
 สำหรับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สองในร ะดับชาติ ให้ความ
สำคัญ
 3
 ประเด็นหลัก
 ได้แก่

การขยายโอกาส
การพัฒนา
คุณภาพ
 และการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษา
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v	 ดุริยา	อมตวิวัฒน์	

vv	สิริภัคค์	ธรรมบุศย์	


ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

vv	 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำนาญการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

สำนักงานยูเนสโก	กรุงเทพฯ	ได้ดำเนินการจัดประชุม

ผู้ประสานงานแห่งชาติด้านการศึกษาเพื่อปวงชนระดับ

ภูมิภาค	ครั้งที่	11	ระหว่างวันที่	18	-	20	พฤศจิกายน	2553		

ณ	 โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการ

ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในกลุ่ม	

ผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มชายขอบ	และกลุ่มที่ห่างไกลการศึกษา	

พิจารณาประเด็นการจัดสรรงบประมาณการศึกษาใน

สภาวะวิกฤติทางการเงินของโลก	 รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก

การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการพิจารณาประเด็น

การประชุมผู้ประสานงานแห่งชาติ


ด้านการศึกษาเพื่อปวงชนระดับภูมิภาค
ครั้งที่
11



The	 11th	Regional	Meeting	 of	National	 EFA	Coordinators	 took	

place	 from	 18	 -	 20	November,	 2010	 at	 the	 Plaza	 Athenee	Hotel,	
Bangkok,	 Thailand.	 Mr.	 Sombat	 Suwanpitak,	 Deputy	 Permanent	
Secretary	 for	Education,	presided	over	 the	opening	ceremony.	 The	
purpose	of	the	meeting	was	to	review	progress	on	achieving	the	six	
Education	For	All	goals,	 identify	challenges	 faced	and	 look	beyond	
2015.	Particular	attention	was	given	 to	 reaching	 the	unreached	and	
marginalized.	 UNESCO	 Bangkok/UIS	 and	 UNICEF	 updated	
representatives	 from	 countries	 in	 the	 region	 and	EFA	partners	 on	
progress	 and	 lead	discussions	 on	 the	 end	 of	 decade	 assessment	
process.
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วาระการศึกษาต่อเนื่องจากปี	 2558	 ผู้ร่วม

ประชุมประกอบด้วย	 ผู้ประสานงานด้านการ

ศึกษาเพื่อปวงชนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้	 เอเชียตะวันออก	 เอเชียใต้และ

เอเชียตะวันตก	ผู้แทนประเทศกลุ่มเอเชียกลาง

และแปซิฟิก	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการที	่

รับผิดชอบด้านการประสานงานระดับชาติ	

คณะทำงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน	ผู้แทน	

ยูเนสโก	 ยูนิเซฟ	 รวมทั้งนักวิชาการศึกษาจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก	 25	 ประเทศ	 รวม	

ทัง้สิน้	110	คน	



พิธี เปิดการประชุมได้ เริ่มขึ้นในวันที่		

18	 พฤศจิกายน	 2553	 โดยมี	 ดร.	 สมบัติ		

สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ	

ว่าด้วยการศึกษาฯ	 สหประชาชาติ	 เป็น

ประธานกล่าวเปิดโดยเน้นประเด็นความ	

ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับ	

ยูเนสโก	 โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน	

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการในฐานะ	

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกได้

ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานยูเนสโก	

กรุงเทพฯ	 ในการดำเนินโครงการ/	 กิจกรรม

ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 และที่เห็นได้ชัดคือการ	

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลก

ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน	 ที่จอมเทียน	

จังหวัดชลบุรี	 เมื่อปี	 2533	 ซึ่งนำไปสู่การ

ประกาศปฏิญญาจอมเทียนว่าด้วยการศึกษา

เพื่อปวงชน	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน

การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน	นอกจากนี้	 ประเทศไทย

ยั งร่ วมจัดทำรายงานการประเมินผลกึ่ ง

ทศวรรษด้านการศึกษาเพื่อปวงชน	(EFA	Mid-

Decade	 Assessment:	 MDA)	 ระหว่างปี	

2548	-	2553		



✥	ที่ ป ร ะชุ ม ได้ ห า รื อ ร่ ว มกั นและ	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการนำเสนอ

รายงานของประเทศรวมทั้ งให้ข้อคิดเห็น	

ด้านการศึกษาเพื่ อปวงชนระดับชาติซึ่ ง

สอดคล้องกับ	 6	 เป้าหมายหลักของยูเนสโก	

ได้แก่	 1)	 การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย		

2)	 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่าง

ทั่วถึง	 3)	 การฝึกทักษะอาชีพ	 4)	 การรู้หนังสือ	

5) ความเสมอภาคเพศชายหญิง	 และ	 6)	

คุณภาพการศึกษา	 โดยมุ่งเน้นประเด็นความ

ก้าวหน้าและสิ่งท้าทายในการบรรลุผลการ

จั ดการศึ กษาตาม เป้ าหมายการศึ กษา	

เพื่อปวงชนทั้ง	 6	 ประการของยูเนสโก

ภายในปี	 2558	 และแนวปฏิบัติที่ดี	

ในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่ม	

ผู้ด้อยโอกาส/	 ห่างไกลการศึกษา	

และกลุ่มชายขอบ	 นอกจากนี้		

ยังหารือเกี่ยวกับแนวทางในการ

เร่ งผลักดัน เพื่ อพัฒนาความ

ก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย

การศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี	

2558	 โดยเน้นการจัดเตรียมการศึกษาที่มี

คุณภาพและเสมอภาค	 รวมทั้งการวางแผน	

และการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา	

ตลอดจนศักยภาพที่จำเป็นต่อการประมวลผล

ข้อมูลเชิงสถิติในระดับชาติเพื่อประเมินผลการ

ศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี	 2558	ทั้งนี้	 เพื่อนำ

ไปพิจารณาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนา

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาเพื่อปวงชนใน

ช่วงปลายทศวรรษและภายหลังปี	2558		



ประเด็นสำคัญจากการประชุม
หารือกลุ่มย่อยตามเป้าหมาย 
6 ประการของยูเนสโก 


 สิ่งท้าทายหลายประเทศมองว่า	

การบรรลุผลตามเป้าหมายหลักของยูเนสโก

ภายในปี	 2558	 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาใน	

การดำเนินการอีก	 5	 ปี	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

สร้างความตระหนักและคำนึงถึงช่องว่าง	

ด้านนโยบายการศึกษา	 การสร้างเสริมความ

แข็งแกร่งในการบริหารจัดการ	 ข้อจำกัดด้าน	

งบประมาณ/ทรัพยากรในการบริหารจัดการ

การศึกษาและค่าตอบแทนครู	 ช่องทางในการ

ให้บริการด้านการศึกษายังไม่ครอบคลุมและ

ทั่วถึง	 การกระจายตัวของประชากรตามที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์	 ความแตกต่างระหว่างเพศ	

ชาย	 -	 หญิงของพื้นที่ในเมืองกับชนบท	ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม	ภาษา	และเชื้อชาติ	

ผลการเรียนรู้ของเด็กต่ำ	 ขาดการฝึกอบรมครู

และครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ข้อจำกัดด้าน

ข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล	 ขาดการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 การ

เปลี่ยนแปลงข้อนโยบายบ่อยครั้ง	 การละเลย

ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ย โ อกาส / ห่ า ง ไ กลชนบท /	
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ชนกลุ่มน้อย	 การเข้าเรียนของเด็กในชั้นเรียน		

ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการ

ศึกษานอกระบบ	 ข้อจำกัดด้านสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพโดย

เฉพาะพื้นที่ชนบทและห่างไกล	 ค่านิยมและ

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม

ของประเทศ	 สิ่งแวดล้อมและแรงกระตุ้นให้

เกิดการเรียนรู้	 การเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย	

หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สัมพันธ์ต่อความ

ต้องการของผู้เรียน	 การเปลี่ยนแปลงตำรา

เรียน	 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน	

ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาโดยรวม		



 แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก า ร
พัฒนาการศึกษาในกลุ่มผู้ด้อย-
โอกาส/หา่งไกลการศกึษา/ชายขอบ

ต้องมีการทบทวนนโยบายประเทศเพื่อผลักดัน

ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค	

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานหลัก	

อาทิ	ยูเนสโก	ยูนิเซฟ	การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในภาพ

รวมของประเทศ	การจัดสรรงบประมาณอย่าง

พอเหมาะ	 การติดตามความก้าวหน้าอย่าง	

ต่อเนื่อง	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค

เอกชน	 การมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กรส่วน

ท้องถิ่น	การฝึกอบรมครูเฉพาะด้าน	การให้การ

ศึกษาแก่ผู้ปกครอง	 การพัฒนากลไกการ

ประสานงานระดับชาติ	การรณรงค์ส่งเสริมการ

อ่าน	และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต	



 ประเด็นสำคัญที่ต้องเร่ง
ผลักดันในการดำเนินการภายหลัง


ปี
 2558	 เน้นการส่งเสริมและขยายศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน	 การพัฒนา	

กรอบยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย

การศึกษา	การจัดสรรงประมาณ

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ

เรียนรู้	 การจัดเก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบไม่กระจัดกระจาย	การ

ให้การศึกษาแก่กลุ่มชายขอบ	

การส่งเสริมการศึกษาทางเลือก	

การศึกษานอกระบบ	 และการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ	ความเสมอภาค

ระหว่างเพศชาย	 -	 หญิงในการ

ศึกษาทุกระดับ	 และคุณภาพ	

ของหุ้นส่วนในการพัฒนาความ	

ร่วมมือ		



 การสร้างเสริมศักยภาพที่
จำเป็นในการประเมินผลการศึกษา
เพื่อปวงชนภายในปี
 2558 เน้น	

การวางแผน	การจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ	การ

ประสานงานของประเทศผู้บริจาค	 ระบบข้อมูล

มีประสิทธิภาพ	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ	

รวมถึงการติดตามและประเมินผล	



✥	ถ้อยแถลงจากการประชุมผู้ประสาน	

งานแห่งชาติด้านการศึกษาเพื่อปวงชนระดับ

ภูมิภาค	ครั้งที่	 11	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับ

สูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน	 ครั้งที่	 10	 มี	

นายประพัฒน์พงศ์	 เสนาฤทธิ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ	สำนักความ

สัมพันธ์ต่างประเทศ	 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	 เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมเป็นคณะ

ทำงานในการพิจารณาร่างถ้อยแถลงดังกล่าว	

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและ

รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมกัน	 ซึ่งเน้นให้กลุ่ม

ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกพยายามเร่ง

ดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าเพื่อบรรลุ	

เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี	 2558	

โดยคำนึงถึงสิ่งท้าทายที่ เป็นประเด็นหลัก	

ได้แก่	 การเข้าถึงการศึกษาในกลุ่มชายขอบ	

การปรับปรุงคุณภาพของการเรียนร่วมให้มี

ความเกี่ยวเนื่องกัน	 และการเข้ามามีส่วนร่วม

ให้มากขึ้นในการจัดการศึกษาและดูแลเด็ก

ปฐมวัย	 รวมทั้งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

และอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ	 ที่	

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา-

ภิวัตน์	 พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ในการ

ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา	 ซึ่งรวม

ถึงความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน		

ส่งเสริมให้นานาประเทศมีความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและระหว่างภูมิภาค

ให้มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเสนอให้ทุกภูมิภาคจัดทำ

รายงานการประเมินผลปลายทศวรรษด้าน	

การศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี	2558	 
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การประชุมระดับ

รัฐมนตรีด้านการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของเอเปค   

ครั้งที่ 5 
v	 ดุริยา	อมตวิวัฒน์	

vv	กุสุมา	นวพันธ์พิมล	

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

vv	 นักวิเทศสัมพันธ์	ชำนาญการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 5 

(5th APEC Human Resources Development 

Ministerial Meeting)	 มีขึ้นระหว่างวันที่		

15	 -	 17	 กันยายน	 2553	 ณ	 กรุงปักกิ่ง	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมีการประชุม	

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	(Senior	Officers	Meeting)	ในวันที่	15	

กันยายน	2553	โดยในส่วนของประเทศไทยจะ

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 (นายเฉลิม

ชัยศรีอ่อน)	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	และ	

มีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวง

การต่างประเทศ	 และกระทรวงศึกษาธิการ		

เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว	



ในพิธีเปิดการประชุมมีนายหู	 จิ่นเทา		

(Hu	 Jintao)	 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 เป็นประธานในการกล่าวเปิด	

การประชุม	 โดยได้กล่าวถึงการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาค	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจ

สำคัญของการพัฒนาและควรให้ความสำคัญ

เป็นอันดับแรก	 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในเรื่อง	

การจ้างงาน	 การพัฒนาคุณภาพและความ

สามารถของแรงงาน	 การสร้างระบบการ

ประกันสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เนื่องจากการทำให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและ



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	5th	APEC	Human	Resources
Development	Ministerial	Meeting	on	
the	 theme,	 “Developing	 Human	
Resources,	 Vigorously	 Promoting	
Employment	and	Realizing	 Inclusive
Growth”	 took	 place	 in	 Beijing,	 the	
Peoples’	Republic	 of	China	during	
15	 -	 17	 September	 2010.	 The		
Thai	 delegation,	 headed	 by		
Mr.	 Chalernchai	 Sri-on,	 the	 Thai	
Minister	of	Labour,	 included	officials	
from	 the	 relevant	 government	
agencies.	 Chinese	 President		
Hu	 Jintao	 attended	 the	 opening	
ceremony	 and	 delivered	 an	
opening	 speech	 in	 which	 he	
emphasized	the	need	to	strengthen	
exchanges	 and	 cooperation	 in	
order	 to	 realize	 inclusive	 and	
sustainable	 growth.	 He	 made	
several	 proposals	 with	 regard		
to	 enhancing	 human	 resource	
development,	expanding	employment
opportunities	 and	 promoting	
economic	growth	with	participation	
from	all	 stakeholders.	Outcomes	of	
the	 meeting	 include	 a	 Joint	
Ministerial	 Statement,	 Action	 Plan	
and	 APEC	 Skills	 Development	
Promotion.	
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เป็นธรรมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และถือเป็นการเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วม	
ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่และเป็น	
เป้ าหมายแรกของการพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม	 นอกจากนี้ควรส่งเสริม
คุณภาพของแรงงานโดยเน้นการเข้าถึงความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม	 การจัดการความรู้ใหม่ๆ		
ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน	 รวมถึงการพัฒนา
ในด้านการอาชีวศึกษา	 ทั้งนี้ยังได้เน้นในเรื่อง
ระบบการประกันสังคมที่จะเป็นหลักประกันใน
ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่าง	
ยั่งยืนที่สำคัญ	 ได้แก่	 การประกันสังคม	 การ
สังคมสงเคราะห์	 และสวัสดิการสังคม	 ทั้งใน
เขตเมืองและชนบท	


การประชุมครั้ งนี้มุ่ ง เน้นในเรื่องการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การส่งเสริมการจ้าง
งานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมี
ส่วนร่วม	มีหัวข้อย่อย	3	หัวข้อที่สำคัญ	ได้แก่	

 
1.	ก า ร ข ย า ยก า รจ้ า ง ง า น 

(Expanding	 employment)	 ที่
ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาและการ
เพิ่มระดับการจ้างงาน	 และการใช้นโยบาย
เศรษฐกิจที่เน้นการจ้างงาน	ส่งเสริมให้เกิดการ
จ้างงานโดยใช้นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อการสร้างงานมากขึ้น	 การลดค่าใช้จ่าย	
ของสถานประกอบการ	 และการสร้างความ	
เข้มแข็งให้แก่การบริการภาครัฐเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 และการให้การ
สนับสนุนนโยบายที่ช่วยส่งเสริมการให้บริการ
ภาครัฐ		

	
2. การปรับปรุงเครือข่ายด้าน

ความปลอดภัยทางสังคม	 การให้ความ
คุ้มครองทางสังคม	และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 โดยที่
ประชุมได้ เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนารายได้ที่สำคัญคือ	 การให้ค่าตอบแทน
ระยะสั้นเพื่อลดชั่วโมงการทำงาน	 ประโยชน์
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย	 ค่าตอบแทนที่ลูกจ้าง
จะได้รับระหว่างตกงาน	และกองทุนประกัน		

 
3. การเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมกำลัง
แรงงานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
ที่ประชุมได้เสนอแนะให้แต่ละเขตเศรษฐกิจ

ดำเนินการในบริบทของตนเอง	 โดยเสนอแนะ
ให้มีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่มีการ
เชื่อมประสานกับการจัดการศึกษา	 โดยเฉพาะ	
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านวิชาชีพ	 การสร้าง	
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 การใช้	
ICT	 เพื่อการเข้าถึงข้อมูลฝึกอบรมและการ	
จ้างงาน	 การส่งเสริมทักษะและสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับศตวรรษที่	 21	 เช่น	 ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 การขยายและส่งเสริม	
การศึกษาและฝึกอบรมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	
เช่น	 กลุ่มเยาวชนและแรงงานด้อยฝีมือ	
เป็นต้น	


สำหรบัการประชมุระดบัรฐัมนตรใีนครัง้นี้

ได้มีการรับรองเอกสารที่สำคัญ	3	ฉบับ	ได้แก่		
 
1.	 Jo in t	 M in i s t e r i a l	

Statement	 มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่จะ	
นำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การ	
ส่งเสริมการจ้างงาน	และการเจริญเติบโตแบบ
มีส่วนร่วม	 โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับ
การรักษาและการขยายการจ้างงาน	 การ
พัฒนาโครงข่ายรองรับทางสังคม	 สนับสนุน
การประกันทางสังคม	 การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 การ
เสริมสร้างศักยภาพและการเตรียมแรงงานเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 การ	
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิคในระหว่างเขตเศรษฐกิจผ่านคณะ
ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และ
ยังให้การสนับสนุนการจัดตั้ง	 APEC	 Skills	
Development	Promotion	Centre	ณ	ประเทศ
จีน	 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าการเจริญ
เติบโตแบบมีส่วนร่วมต้องอาศัยความร่วมมือ
จากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ	 ได้แก่	
องค์การสหประชาชาติ	 องค์การแรงงานสากล	
องค์การการค้าโลก	 ธนาคารโลก	 กองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ	 องค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระดับภูมิภาคต่างๆ	เป็นต้น	ที่ประชุมยัง
ได้เสนอแนะให้มีการจัดการประชุมระดับ	
รัฐมนตรีทุกๆ	4	ปี	

 
2.	 Action	Plan	เป็นแนวทางใน

การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค	 ใน	 4	 ปี		

ข้างหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ใน	 Joint	 Statement	 รวมทั้งนำเสนอกิจกรรม
และโครงการที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์	
ของประเทศสมาชิกในด้านการจ้างงาน	 การ
คุ้มครองทางสังคม	 และการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	

	
3.	 APEC	Skills	Development	

Promotion	 Project	 ที่ประชุมได้
ให้การรับรองโครงการด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของจีน	 โดยในชั้นต้นรัฐบาลจีนจะ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจำนวน	 4	
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยหากประสบความ
สำเร็จจะพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของเอเปคต่อไป	ทั้งนี้รัฐบาลจีน
ยังยินดีรับการสนับสนุนจากเขตเศรษฐกิจ
ต่างๆ	ของเอเปคอีกด้วย	


สำหรับการประชุมครั้งนี้ยังได้เน้นถึง

ความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือ		
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
สมาชิกเอเปค	 โดยเฉพาะในประเด็นที่ดำเนิน
งานแล้วประสบความสำเร็จและที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จอีกด้วย 
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ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว


The	4th	Asia	Pacific	Forum	on	International	Education	and	the	6th	 International	

Forum	 on	 Teacher	 Education	 took	 place	 at	 East	 China	Normal	University,	
Shanghai	 in	 the	 People’s	Republic	 of	China	 during	November	 14th	 to	 16th,	
2011.	Ms.	Churairat	 Sangboonnum,	Head	 of	 the	 Inspectors-General	 of	 the	
Thai	Ministry	 of	 Education	 chaired	a	 session	on	 International	 Education	 and	
Educational	 Innovation.	 The	 International	 Education	 Forum	 focused	 on	
promoting	dialogues	on	policies	 for	 internationalization	of	education,	 sharing	
innovative	practices,	enhancing	education	leadership	roles	and	strengthening	
public	 private	 partnerships	 in	 the	 internationalization	 of	 education	 for		
peace-building	 and	 sustainable	development.	 The	Teacher	 Forum	aimed	 to	
promote	 quality	 teacher	 education	 through	 policy	 dialogue,	 comparative	
research	on	teacher	professional	standards,	innovative	practices	and	capacity	
building	at	institutional,	national	and	international	levels.	A	total	180	delegates	
from	18	countries	attended	the	three-day	meeting.		

1.	ใ น พิ ธี เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
Prof.	 Dr.	 Zhou	 Nanzhao	 ผู้จัด
ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติ

และค่านิยมทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิกของยูเนสโก	 (APNIEVE)	กล่าวถึง

ความสำคัญของการศึกษานานาชาติว่าจะ	

ส่งผลให้มีนักศึกษาเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน

และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อก้าวสู่ตลาด

ฟิลิปปินส์	 และกลุ่มประเทศแอฟริกา	 และ

ประเทศไทย	 โดยนางสาวจุไรรัตน์	 แสงบุญนำ	

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

เป็นผู้แทนไทยเข้าการร่วมประชุม	 การประชุม

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน	และองค์กรในพื้นที่คือ	Xuhui	District	

Education	Bureau	โดยมีสาระสำคัญดังนี้	

 

การประชุมว่าด้วยการศึกษานานาชาติ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	 ครั้งที่	 4	 และ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาครู		

ครัง้ที	่6	จดัขึน้ระหวา่งวนัที	่14	-	16	พฤศจกิายน

2553	ณ	East	China	Normal	University	นคร

เซี่ยงไฮ้	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมีผู้เข้า

ร่วมประชุมจำนวน	 180	คน	จาก	 18	ประเทศ	

อาทิ	 สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 มาเลเซีย	

v	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ		
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

แรงงาน	 รวมทั้งได้มีการอ่านสารแสดงความ

ยินดีจากรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ

จีน	 และคำกล่าวของอดีตกรรมการบริหาร	

ยูเนสโก	 และรองประธานสมาคมการศึกษา

ของจีนและสมาพันธ์ชุมนุมยูเนสโกแห่งโลก	

 

2. การประชุม Plenary	 แบ่ง
ออกเป็น	3	ช่วงคือ	

2.1	 แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษา
นานาชาติ	 ประธานคือ	 Mr.	 Ren	 Yougun		

รองอธิการบดี	 East	China	University	 ได้นำ

เสนอภาพพัฒนาการการศึกษานานาชาติของ

นครเซี่ยงไฮ้	 และนโยบายที่สำคัญ	 อาทิ	 การ	

ส่งนักศึกษาจีนไปเรียนต่างประเทศ	การจ้างครู

ชาวตา่งชาต	ิการจดัการศกึษาใหเ้ดก็ชาวตา่งชาติ

และการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

นานาชาติด้านการเทียบวุฒิ	 การพัฒนา

หลักสูตรพหุภาษา	 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม	

คร	ู ฯลฯ	นอกจากนี้มีการนำเสนอเรื่องบทบาท

ของมหาวิทยาลัยในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

จึงต้องผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ไปสู่สังคมยุค

โลกาภิวัตน์	 วิชาชีพครูในระดับนานาชาติ	

หลักสูตรและการแสวงหาพันธมิตรระหว่าง

ประเทศ	

2.2	 การศึกษาเพื่อความเป็นนานาชาติ
และวิชาชีพครู	 ประธานคือ	 Mr.	 Mel	 West	

จาก	Manchester	University	ประเทศอังกฤษ	

ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่

ด้วยมาตรฐานใหม่ๆ	 มีข้อเสนอให้ครูเรียนรู้

จากการมีส่วนร่วมในสังคมและจากการปฏิบัติ

ด้วยตนเอง	 ฯลฯ	 รวมทั้งมีการนำเสนอเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการศึกษา

นานาชาติ	 ซึ่งผู้นำเสนอมีความเห็นว่าจีน	

ยังมิใช่ประเทศมหาอำนาจ	 จึงต้องพัฒนา

ประเทศให้มีความเป็นนานาชาติให้ได้	

2.3 การศกึษานานาชาตแิละนวตักรรม

ทางการศึกษา	 ประธานคือนางสาวจุไรรัตน์	

แสงบญุนำ	ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร

จากประเทศไทย	 ได้นำเสนอเรื่องแนวปฏิบัติ

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษา

นานาชาติของประเทศจีน	 โดยยกตัวอย่างนคร

เซี่ยงไฮ้ที่สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ

เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศต่างๆ	 การจัดทำ

โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือดา้นการจดั

ทำหลักสูตร	 รวมทั้งต้องเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมให้ทันสมัย	 การเตรียมเด็กให้เรียนรู้

ตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองความเป็นนานาชาต	ิ

นอกจากนีไ้ดน้ำเสนอตวัอยา่งรปูแบบการจัดการ

ศึกษานานาชาติของสถาบัน	AIT	ประเทศไทย	

ที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	 และการนำเสนอเรื่องการเคลื่อนย้าย

ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยและ

องค์กรต่างๆ	 ในโลกเพื่อป้องกันปัญหาสมอง

ไหล	 การพัฒนากลไกเทียบคุณวุฒิ	 และการ

เสริมสร้างความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อสร้าง

โอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกงานและสร้าง

นวัตกรรม	

 
3. การศึกษาดูงานโรงเรียน

ในนครเซี่ ยงไฮ้ ที่มีการจัดการประชุม
ลกัษณะ	Roundtable	 ในโรงเรยีนพรอ้มกนัดว้ย

ดังนี้	

3.1	 โรงเรียนมัธยม	Zhongguo	มีการ
จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์การศึกษานานาชาติเพื่อ

การพัฒนาอย่ า งยั่ งยื นและการประชุม

นานาชาติเพื่อการฝึกหัดครู	 ที่ประชุมได้กล่าว

ถึงการพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมการนำเสนอ

เรื่องการพัฒนาด้านมาตรฐานวิชาชีพครูโดย

เน้นคุณภาพของการศึกษาตามเป้าหมายของ

การศึกษาเพื่อปวงชน	(EFA)	ซึ่งครูต้องมีความ

รู้ทั้งด้านวิชาการและ	 ICT	 และต้องเตรียม

แผนการสอนอย่างมีคุณภาพ	 รวมทั้งได้ข้อ

สรุป เกี่ ยวกับคุณภาพของการศึกษาใน

ศตวรรษที่	 21	 ว่ามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

คนให้มีทักษะรอบด้าน	 รู้จักเรียนรู้ทำงาน	

ตามหน้าที่	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

3.2	 โรงเรียนมัธยม	 Xuhui	 ก่อตั้งเมื่อ	
ปี	 1850	 โดยมิชชันนารีฝรั่งเศส	 จึงได้รับ

อิทธิพลตะวันตกมากกว่า	160	ปี	โดยเปิดสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 จีน	 และฝรั่งเศส	 มี

นักเรียน	 500	 คน	 และมีนักเรียนจากเกาหลี

และญี่ปุ่นอีก	 70	 คน	 ทั้งนี้โรงเรียนได้จัด

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศต่างๆ	

ด้วย	นอกจากนี้ผู้จัดได้ส่งผู้เข้าร่วมประชุมไป	

ดูงานที่	World	 Foreign	 Language	School	

และ	Nangang	Model	High	School	ที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในระดับสากล	และได้จัด

ประชุมโต๊ะกลมเพื่อนำผลการประชุมมาสรุป

ร่วมกันที่โรงเรียน	 Xuhui	 อีกครั้ง	 กล่าวโดย

สรุปที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าครูคือผู้มี

บทบาทสำคัญในการก้าวสู่ยุคการศึกษา

นานาชาติ	 จึงต้องเตรียมความพร้อมครูในทุก

ด้าน	ด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมให้ครูก้าวสู่

ความเป็นนานาชาติทั้งด้านภาษาต่างประเทศ	

ด้าน	 ICT	 และมีวิสัยทัศน์	 รวมทั้งครูต้องรู้จัก

เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตเพื่อนำความรู้มา

ถ่ายทอดสู่นักเรียน	 และพัฒนานวัตกรรม	

การเรียนการสอนแบบใหม่	 รวมทั้งควรมี	

การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม	 และวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศตะวันตก	 และตะวันออกให้

มากขึ้นด้วย 
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
การจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน  
ในระบบโรงเรียน 
v	 ดุริยา	อมตวิวัฒน์	

vv	รัชนินท์	พงศ์อุดม	

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

vv	 นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ก ระทรวงศึ กษาธิ ก า ร ร่ วมกั บศู นย์	

สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การเรือ่ง	การจดัการเรยีนการสอนสทิธมินษุยชน

ในระบบโรงเรียน	 ระหว่างวันที่	 23	 -	 24	

ธันวาคม	 2553	 ณ	 โรงแรมสวนดุสิตเพลส		

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เทคนิค	 วิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง	

สิทธิมนุษยชนระหว่างครูผู้สอนและภาค



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	Ministry	 of	 Education	 in	 cooperation	with	 the	Center	 for	Human	
Rights	 and	 Social	 Development	 Studies,	 Mahidol	 University	 conducted		
a	 workshop	 entitled,	 “Teaching	 Human	 Rights	 Education	 in	 Schools”.		
The	 event	 took	 place	 from	 23	 -	 24	December	 2011	 at	 Suan	Dusit	 Place.	
Teachers	and	NGO	specialists	had	the	opportunity	to	exchange	experiences	
and	best	 practices	 as	well	 as	brainstorm	useful	 teaching	 techniques.	 It	 is	
hoped	 that	 the	establishment	of	a	network	of	practitioners	could	help	 raise	
awareness	among	policy	makers	on	the	need	for	human	rights	education	in	
schools	 as	 well	 as	 provide	 support	 to	 teachers	 and	 promote	 their	
development	in	this	field.
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนศึกษา	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	โดยเฉพาะสาระที่	2	หน้าที่พลเมือง	

วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม	 จาก

โรงเรียนทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ	 20	แห่ง	

(โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่คณะวิจัยของ

ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ	 ได้ทำการสำรวจ

เก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาวิจัยสถานะ

ปัจจุบันของการจัดสิทธิมนุษยชนในระบบ

โรงเรียนในประเทศไทย)	และได้รับเกียรติจาก	

ดร.สมบัติ	 สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา	

ดังกล่าว		



แม้ว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 เป็นเนื้อหาสาระ

ที่กระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในหลักสูตร	

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	

เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา	

ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โดยมุ่งที่จะให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข	 เป็น

พลเมืองและพลโลกที่ดี	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่อง

สิทธิมนุษยชนศึกษาก็ยังเป็นเรื่องที่เข้าใจกัน

อย่างแตกต่าง	 ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและ

การพัฒนาสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้

ศึกษาวิจัยสถานะปัจจุบันของการจัดการเรียน

การสอนสิทธิมนุษยชนในระบบโรงเรียน	

ในประเทศไทย	 พบว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ	

สิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทยโดยรวม	และ

องค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ

สอนสิทธิมนุษยชนในระบบโรงเรียนยังมีอยู่

จำกัด	การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวจึงเกิดขึ้น

เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเรื่องสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและสถานการณ์จริง		



การประชุมสัมมนาฯ	 แบ่งกิจกรรมเป็น		

2	 วัน	 คือ	 วันแรกเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อ	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียน	

การสอนสิทธิมนุษยชนและปัญหาอุปสรรค		

วันที่สองเป็นการฟังอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรง

คุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน	 และองค์กรพัฒนา

เอกชนทีม่ปีระสบการณจ์ดัสทิธมินษุยชนศกึษา

ในแง่ทัศนคติและมุมมองความเข้าใจใน

เรื่องสิทธิมนุษยชน	 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างมี

ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน	คือ	ความเสมอ

ภาค	ความเท่าเทียม	 เสรีภาพภายใต้กฎหมาย	

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 เพื่อการอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างมีความสุข	 ส่วนเทคนิคและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนครู	

ผู้สอนได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มาใช้อย่างน่าสนใจ	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง	 วิธียกตัวอย่างประเด็น	

เหตุการณ์	สถานการณ์	ข่าว	เพื่อให้นักเรียนได้

ร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นและเป็นการ

ละเมิดสิทธิอย่างไร	 ด้านเนื้อหาก็ไม่ได้จำกัด

อยู่ เพียงสิทธิส่วนบุคคลแต่รวมไปถึงการ	

อยู่ร่วมกันในสังคม	 เช่น	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	

ปัญหาสังคม	 การล่วงละเมิดทางเพศ	 ความ

รุนแรง	เป็นต้น		



อย่างไรก็ตาม	 ก็ยังมีข้อจำกัดในการ

จัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน

อยู่	 ได้แก่	บุคลากรขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

เรื่องสิทธิมนุษยชน	 ประกอบกับภาระงานอื่น

มากมายนอกเหนือจากการสอน	 จึงทำให้ไม่

สามารถค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมในเรื่อง	

ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่	 นักเรียนและผู้ปกครอง

เน้นความสนใจไปที่วิชาสำหรับใช้สอบเข้า

เรียนต่อมากกว่าวิชาสำหรับใช้ในชีวิตจริง

อย่างสังคมศึกษา	 เนื้อหาสาระสิทธิมนุษยชนที่

ยังเข้าถึงและนำไปบูรณาการยากสำหรับครู	

ผู้สอน	 บางวิชาขาดสื่อการเรียนการสอนที่	

น่าสนใจ	 อีกทั้งยังมีความเห็นว่าเรื่องสิทธิ

มนุษยชนควรมีการบูรณาการกับสาระการ

เรียนรู้กลุ่มอื่นโดยควรมีการหารือร่วมกัน

ระหว่างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วย	

นอกจากนี้	 อยากให้กำหนดการวัดประเมินผล

ที่ชัดเจน	กำหนดขอบเขตเนื้อหาสิทธิมนุษยชน

หรือหลักสูตรเฉพาะ	เป็นต้น	



สำหรับแนวทางในการส่ง เสริมการ

จัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนใน

ระบบโรงเรียนนั้น	 มีข้อเสนอแนะมากมาย	

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากผู้สอนเองที่ต้องหา

ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความเข้าใจใน

ตำราและกฎหมาย	การอบรมเพิม่เตมิ	การสรา้ง

เครือข่ายของครูผู้สอนและแลกเปลี่ยนความรู้	

เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือจากครู

สาระการเรียนรู้กลุ่มอื่น	 และขยายความ	

ร่วมมือไปยังชุมชนด้วย	 ในระดับนโยบาย

ต้องการให้เน้นความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน

และจัดกิจกรรมให้มากและกว้างขวางขึ้น		

รวมถงึการสนบัสนนุดา้นงบประมาณดว้ย 
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การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา


ขั้นพื้นฐานของซีมีโอ
ครั้งที่
1


v	 ขนิษฐา	ห้านิรัติศัย	

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทสำคัญใน

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการจัด

หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม	 สามารถ	

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยครู	

ผู้สอนจะต้องได้รับการอบรมที่มีคุณภาพ	

ภายใต้ระบบการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนที่

เหมาะสม	



การบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ 
ครั้งที่ 1		

โดย	 Dato’	 Dr.	 Ahamad	 bin	 Sipon		

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ	 ได้กล่าวถึง

ความเป็นมาของการจัดการประชุมฯ	ที่ได้ผ่าน

การรับรองจากที่ประชุมสภาซีเมค	 ครั้งที่	 45		

ในชว่งการประชมุวาระเฉพาะ	ประเทศฟลิปิปนิส์

เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2553	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่อาวุโส

ทีร่บัผดิชอบงานการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภมูภิาค

มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบ

งานในตำแหน่งเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	 วิสัยทัศน์และประสบการณ์	

เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงาน

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การปฏิรูปและแนว

ปฏิบัติที่ดีในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน

ภูมิภาค	และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่

ใกล้ชิดกัน	ทั้งนี้	 ผลจากการประชุมฯ	จะได้นำ

รายงานต่อประธานสภาซีเมคและประธาน	

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของซีมีโอ	



ก า ร น ำ เ ส น อ ร า ย ง า น เ รื่ อ ง 
Basic	 Education	 :	 Pathway	
to	 21st	 Century	 Human	
Development		

โดย	 Dato’	 Hajah	 Noor	 Rezan	 bt	

Bapoo	Hashim	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมาเลเซีย	 ได้นำเสนอ

ดร.สมบัติ	 สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน

ไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ	 ครั้งที่	 1	 ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันที่	8	-	13	พฤศจิกายน	2553	ณ	สถาบัน	

Aminuddin	Baki	 Institute	ประเทศมาเลเซีย	

โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ร่วมเดินทางไปประชุมใน	

ครั้งนี้ด้วย	



พิธี เปิดการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 9

พฤศจิกายน	 2553	 โดย	Dato’	 Badaruddin	

bin	 Abd	 Rahaman	 รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการมาเลเซียกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม

พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญในการจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย

จนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องมี

ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการตอบ

สนองบริบทด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 การ

ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	 First	 Annual	 Forum	 for	 Senior	 Officials	 of	 Basic	
Education	 of	 SEAMEO	Member	 Countries	 and	 Associate	
Members	 on	 the	 theme “Basic Education: Pathway to 21st 

Century Human Development,”	was	hosted	by	 the	Ministry	of	
Education,	Malaysia	during	8	-	11November,	2010.	The	forum	
was	held	at	 the	 Institute	Aminuddin	Baki,	Genting	Highlands,	
Malaysia.	 Dr.Sombat	 Suwanpitak,	 Deputy	 Permanent	
Secretary,	 headed	 the	 Thai	 delegation.	 Inputs	 from	 the	 two	
plenary	 speakers	 as	well	 as	 school	 visits	 prompted	 further	
knowledge	 sharing	on	different	 country	 initiatives	which	have	
facilitated	 access	 to	 basic	 education	 and	 encouraged	 local	
community	involvement	in	educational	provision.	At	the	end	of	
the	 forum,	 the	high	officials	 tentatively	agreed	on	 the	agenda	
for	 the	 next	 forum	 which	 will	 be	 hosted	 by	 Vietnam	 in	
November	2011.
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

รายงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมาเลเซีย

ตามปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษาของ

ประเทศที่ยึดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของชาติ	 6	 ตัว	

โดยการศึกษาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่กำหนดให้

ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	

ดังนี้	การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน ได้เน้น

การเพิ่มอัตราการเข้าเรียนให้ได้จำนวนร้อยละ	

87	ในปี	2555	ส่งเสริมหลักสูตรให้มีมาตรฐาน	

โดยใช้ภาษาบาร์ฮาร์ซา มาเลเซีย และภาษา

อังกฤษ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนใน

อัตราร้อยละ 50 ต่อ 50 การประเมินอัตรา

การรู้หนังสือและการคิดคำนวณ	 เน้นการ

พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้	และการคิด

คำนวณ	 โดยจัดให้มีการประเมินผลนักเรียน

ทุกคนภายหลังจาก	 3	 ปีแรกของการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	ภายในปี	 2557	 โรงเรียน

ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Schools) มีการจัดระดับโรงเรียนประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่	Band	1	หมายถึง

โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูง	 และ	 Band		

6	 -	 7	 หมายถึงโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ	

ในการเรียนรู้ต่ำ	 HPS	 เป็นโรงเรียน	 Band	 1		

ที่ประสบความสำเร็จสูง	 โดยมีผลคะแนนตาม

เกณฑ์ประเมินมากกว่าอัตราร้อยละ	 90	 เช่น

การมีเครือข่ายและความเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง

กับนานาชาติ	การมีความเป็นเลิศในด้านความ

ประพฤติของนักเรียน	และมีความเชี่ยวชาญที่

เป็นจุดเด่นในด้านวิชาการ	 และมีการรักษา

ระดับมาตรฐานการดำเนินการของโรงเรียน	

ทั้งนี้	 มาเลเซียกำหนดจะจัดให้มีโรงเรียน	HPS	

จำนวน	100	โรงเรียนภายในปี	2555	นอกจาก

นี้	 มาเลเซียยังได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่ม

แรงจูงใจครูด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านการ

เงิน	 และแรงจูงใจในลักษณะการจัดให้มีคณะ

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร

การศึกษาในด้านการพัฒนาโรงเรียน	 การ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม

ทักษะของผู้เรียนแบบองค์รวม	



ทั้งนี้	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทยได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทย	 โดยกล่าวถึงการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่เน้นการ

ปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา	 เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

อย่างเท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกคน	 15	 ปี	

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 นอกจากนี้	 ประเทศไทย

ได้จำแนกประเภทโรงเรียนเป็น	 3	 ลักษณะ	

ได้แก่	 โรงเรียนระดับสากลจำนวน	 500	

โรงเรียน	โรงเรียนในฝันจำนวน	2,500	โรงเรียน	

และโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน	 7,000	

โรงเรียน		



ผู้แทนประเทศบรูไนดารุสซาลาม	 ได้

กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรูไน

ดารุสซาลาม	ซึ่งได้มีการจำแนกการศึกษาเป็น	

4	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การศึกษาพื้นฐาน	 เทคนิค

การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ	และ

อาชีวศึกษา	 ทั้งนี้	 การจัดการศึกษาของ

ประเทศเน้นในเรื่องการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางแทนการเน้นผลการสอบ		



ผู้แทนประเทศสิงคโปร์ เน้นการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับโลกแห่งอนาคต	 โดย

สิงคโปร์ได้จัดทำกรอบการพัฒนาศักยภาพใน

ศตวรรษที่	 21	 เช่น	 ทักษะการติดต่อสื่อสาร	

การทำงานเปน็ทมี	การเรยีนรูภ้ายใตว้ฒันธรรม

ที่มีความหลากหลายและการเตรียมพร้อม

รับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆ	ที่โลกเผชิญ	



ผู้แทนประเทศติมอร์ เลสเต้ กล่าวถึง

การปฏริปูการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมธัยมศกึษา

โดยปัจจุบันได้จัดการศึกษาภาคบังคับ	 9	 ปี	

แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่	 1	 ชั้นปีที่	 1	 -	 4	

กลุ่มที่	 2	 ชั้นปีที่	 5	 -	 7	กลุ่มที่	 3	 ชั้นปีที่	 8	 -	 9	

นอกจากนี้	 ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	

การศึกษาจนถึงปี	 2558	 ที่เน้นความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์การเรียนรู้	

สภาพแวดล้อมและการปกครอง		
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ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์กล่าวถึงการ

ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาที่ เน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 กระบวนการเรียนใน

ห้องเรียน	และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายใต้

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่มีความเป็นเลิศ	

ผู้แทนประเทศกัมพูชา	 กล่าวถึงการจัด

ทำยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ	 ระหว่าง

ปี	 2552	 -	 2556	 ที่ เน้นในเรื่องการเข้าถึง	

โอกาสทางการศึกษา	การพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการศึกษา	 การกระจายและ

พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในท้องถิ่น	



การบรรยายในหัวข้อ Initiatives 
and Innovat ions in the 
Education Systems โดย Dr. Haji	
Bin Aziz ผู้อำนวยการกองการวิจัย
และวางแผนการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการมาเลเซีย	

Dr.	Haji	Bin	Aziz	ได้กล่าวถึงการจัดการ

เรียนการสอนของมาเลเซียที่เชื่อมโยงระหว่าง

โรงเรียนที่มีการบริหารจากศูนย์กลางและการ

ประเมินผลโรงเรียน	พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายไว้

ว่าในระดับมัธยมศึกษา ครูทั้งหมดจะต้องจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท และในระดับ

ประถมศึกษา ครูจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท	 ทั้งนี้	

การจัดการศึกษาจะเน้นในเรื่องคุณภาพการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของ

ศตวรรษ	ที่	21	



การนำเสนอ	 Comprehensive	Model	

School	K91	โดย	En.Ahmad	Bakar	อาจารย์

ใหญ่โรงเรียน	Sekolah	Kebangsaan	Bandar	

ได้กล่าวถึงความหมายของ	 K	 หมายถึง	

Kindergarten	 และ	 9	 หมายถึงการจัดการ

ศึกษา	 9	 ปี	 (6	 ปีในระดับประถมศึกษาและ		

3	 ปีในระดับมัธยมศึกษา)	 ภายใต้การดำเนิน

งานโครงการฯ	 เด็กจะได้รับโอกาสให้เข้าศึกษา

ในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาใน

สถานที่ดังกล่าว	วัตถุประสงค์ของ	K9	เป็นการ

เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาใน

ระบบการศึกษาปกติจนถึงอายุ	15	ปี		



นอกจากนี้	 การประชุมฯ	 ในวันที่	 10	

พฤศจิกายน	2553	ประเทศเจ้าภาพได้จัดให้มี

การศึกษาดูงานที่โรงเรียน	 Setiawangsa 

Primary School, Kuala Lumpur	 ซึ่งมี	

ชื่อเสียงในเรื่องการสอนและการมีส่วนร่วม	

ของชุมชนและโรงเรียน	 Integrity School, 

Kajang, Selangor	 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิด

โอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับ

ประชาชนทั่วไป	มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

ที่ เอื้อต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขัง		

ทั้งในลักษณะการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น	

และการให้ความรู้ จนถึ ง ระดับปริญญา	

ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ครั้งที่	 3	ปี	 2555	ต่อจากประเทศเวียดนามซึ่ง

รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ครั้งที่	2	ในป	ี2554	



ผลที่ได้รับจากการประชุม 
	
1.	ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ	 ได้มีโอกาส	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ	

ที่ดีในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง

ผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอ	 อันจะนำไปสู่การ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต	



2.	ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ	 ได้มีโอกาส
เรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาขั้น	

พื้นฐานของประเทศมาเลเซีย	 เช่น	 การบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ	

โรงเรียนสำหรับเยาวชนที่ประพฤติผิดและ	

ถูกกักกัน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การนำมาปรับใช้ในประเทศไทย	



3.	ประเทศไทยได้มีโอกาสเผยแพร่
และรายงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง		

การเรียนฟรี	 15	 ปี	 และการจัดการศึกษา	

ของประเทศไทย	 นอกจากนี้	 ผู้แทนสำนัก

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ได้ เ สนอรั บ เป็ น เจ้ าภาพจั ดการประชุ ม	

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ครั้งที่	3	ในปี	2555 
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

v	 ขนิษฐา	ห้านิรัติศัย	

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ	

ครั้งที่	 33	 จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุม	

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน	

(SOM-ED)	 ครั้งที่	 5	 การประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน+3	ครั้งที่	 1	

และการประชุมหารืออาเซียนบวกคณะมนตรี

ความร่วมมือระหว่างรัฐอ่าวอาหรับ	 ระหว่าง	

วันที่	22	-	25	พฤศจิกายน	2553	โดยมี	รศ.	ดร.	

สืบแสง	 พรหมบุญ	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

กระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุม	



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ   

ครั้งที ่33 คู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่ 
อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน  
(SOM-ED) ครั้งที่ 5 


ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	33rd	SEAMEO	High	Official	Meeting	(HOM)	was	conducted	back	to	
back	with	 the	 5th	 ASEAN	Senior	Officials	Meeting	 on	Education	 (SOM-ED)	
during	22	 -	 25	November,	2010.	The	 two	organizations	embody	 the	hopes	
and	dreams	of	 human	 resource	development	 in	 Southeast	Asia.	 In	 recent	
years,	they	have	strengthened	their	collaboration	in	order	to	improve	quality	
and	 equity	 in	 education	 provision,	 support	 regional	 integration	 and	 the	
establishment	of	a	single	ASEAN	Community	by	2015.	The	outcomes	of	the	
High	 Officials	 Meeting	 were	 reported	 at	 the	 46th	 SEAMEO	 Council	
Conference	in	Brunei	Darussalam	in	January	2011.	
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การประชุม	 SEAMEO	HOM	ครั้งที่	 33		

มีผู้เข้าประชุมประมาณ	120	คน	ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกซีมีโอ	

ได้แก่	 บรูไนดารุสซาลาม	 พม่า	 กัมพูชา	

อินโดนีเซีย	 สปป.ลาว	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	

สิงคโปร์	 ไทย	 และเวียดนาม	 และประเทศ

สมาชิกสมทบ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 และสเปน	

รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน	

บริติช	เคานซิล	มหาวิทยาลัยทซึคุบะ	(ประเทศ

ญี่ปุ่น)	 องค์การยูเนสโก	 องค์การยูนิเซฟ	

ธนาคารโลก	 องค์การเอสไอแอล	 ลีด	 เอเชีย	

(SIL	LEAD	Asia)	และผู้อำนวยการศูนย์ระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอจำนวน	19	ศูนย์	



การประชุมวาระ เฉพาะของการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 33	

Mr.	Rizalino	D.	Riverla	ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ด้านความร่วมมือ

ภูมิภาค	 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ

ฟิลิปปินส์	 เป็นประธานการประชุม	 ซึ่งได้	

ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของการ	

ดำเนินงานต่างๆ	 ในกรอบขององค์การซีมีโอ	

เช่น	 การนำเสนองบประมาณ	3	ปี	 ระหว่างปี	

2554/2555	ปี	2555/2556	และปี	2556/2557	

การเสนอรูปแบบการหมุนเวียนการดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ	

การเสนอปรับแก้ไขวาระการ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สำนักเลขาธิการซีมีโอ	 การ

เสนอตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

งานสำหรับการประเมินผล

การดำเนินงานของผู้อำนวย-

การองค์การซีมีโอ	 การนำ

เสนอคู่มือการสมัคร เป็น

สมาชิ กสมทบของซีมี โ อ	

ที่ปรับปรุงใหม่	เป็นต้น		



นอกจากนี้	ที่ประชุมได้ร่วมหารือเรื่องการ

จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษา

ตลอดชี วิ ต	 ที่ ประ เทศเวี ยดนาม	 ซึ่ ง ใน

เรื่ องนี้	 ดร.	 สมบัติ	 สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้แทนประเทศไทย		

ได้แสดงความยินดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ

เวียดนามที่ได้ริเริ่มให้มีการจัดการศูนย์ระดับ

ภูมิภาคด้านการศึกษาตลอดชีวิตและกล่าว

ให้การสนับสนุน	 อย่างไรก็ตาม	 ได้ขอให้

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขอบข่ายการ

ดำเนินงานที่ชัดเจนของศูนย์ระดับภาค

ด้านการศึกษาตลอดชีวิตที่จะจัดตั้งขึ้นให้

ชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ครอบคลุมการศึกษาในบริบทที่หลากหลาย 

ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษา

นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้	

ได้เสนอแนะให้ประเทศเวียดนามร่วมมือกับ

ประเทศสมาชิกซีมีโอที่มีประสบการณ์ในเรื่อง

การจัดการศึกษาผู้ใหญ่จัดตั้งกลไกความ	

ร่วมมือการดำเนินงานระหว่างกัน		



การประชุมเต็มคณะของการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33	

การประชุมเต็มคณะของการประชุม	

เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ	 จัดขึ้นในวันที่	 21	

พฤศจิกายน	 2553	 ที่ประชุมฯ	 ได้เสนอชื่อ		

Dr.	 Hj	 Suhaila	 Hj	 Abdul	 Karim	 รักษาการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประเทศบรูไนดารุส-

ซาลาม	ดำรงตำแหน่งประธานการประชุม	



ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ประเดน็การศึกษาที่มีความสำคัญของภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้โดยมีหัวข้อสำคัญ	เช่น	

การรายงานความคืบหน้าของประเทศสมาชิก	

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเพื่อจัดการ

ศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 การรายงาน

ความคืบหน้าโครงการการใช้ภาษาแม่สำหรับ

การเรียนการสอน	การรายงานผลสัมมนาเรื่อง

การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์การ	

ซีมีโอ	 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรือ่ง

ภาวะโลกรอ้น	โครงการแลกเปลีย่นนักเรียนและ

การโอนหน่วยกิตระหว่างอินโดนีเซีย-ไทย-

มาเลเซีย	 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างองค์การซีมีโอและองค์การยูนิเซฟ	

เป็นต้น	

✥ ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง ที่  

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของ

ซีมีโอ เมื่อปี 2553 (CDM) และการติดตาม

ผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานของซีมีโอ

จัดขึ้นระหว่างวันที่	 13	 -	 15	 กรกฎาคม	2553	

โดยที่ประชุมฯ	 ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความ	

ร่วมมือด้านต่างๆ	 ที่ดำเนินร่วมกัน	 เช่น	 การ

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ซีมีโอ	

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัด	

ผลการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของ	

ซีมีโอ	 การจัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการ

บริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ	 การ

จัดการประชุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โครงการ

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 รายงานเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 รายงานการเสริมสร้าง

ศักยภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

เป็นต้น	

✥ การดำเนินความร่วมมือกับศูนย์  

ความเข้าใจอันดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(APCEIU)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการ

สอนในภูมิภาคโดยใช้เรื่องเล่าของชาวเกาหลี

การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 มีเป้าหมายเพื่อการ	

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีข้ามวัฒนธรรมโดย

ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และสาธารณรัฐเกาหลีด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ประเพณีพื้นบ้าน		

✥ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำใน  

ศตวรรษที่ 21	 ซึ่งสำนักเลขาธิการซีมีโอ	

ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของ

ประเทศไทย	 เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย		

1)	การเตรยีมผูน้ำการศกึษาไทยสู่เป้าหมายการ
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

สร้างประชาคมอาเซียนภายในปี	2558	2)	การ

พัฒนาทักษะผู้นำการศึกษาไทยให้มีมาตรฐาน

ระดับโลก	3)	การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์	ความรู้และ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำการศึกษาไทยใน

ด้านภาษาอังกฤษ	ICT		

✥ ข้ อตกลงจากการประชุ ม เชิ ง  

ปฏิบัติการด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

ของซีมีโอ ประกอบด้วยแนวทางในการ

พัฒนาองค์การซีมีโอและการกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของ

องค์การ	 การกำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ		

เป้าหมายยุทธศาสตร์และขอบข่ายที่สามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและ

โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน	 10	 ปี	

ข้างหน้า	 (2554	 -	 2563)	 และสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก		

✥ การนำเสนอตัวชี้วัดผลการดำเนิน  

งานสำหรับการประเมินผลศูนย์ซีมีโอและ

เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอประกอบ

ด้วย	ตัวชี้วัดภารกิจขององค์กรจำนวน	 5	 ตัว	

ชี้วัด	ได้แก่	1)	การเพิ่มประสิทธิภาพและความ

เกี่ยวข้องของโครงการ	 2)	 การเพิ่มคุณภาพ

และประสิทธิภาพของการจัดการ	 3)	 ความ

พรอ้มทางดา้นการเงนิ	4)	การเพิม่ประสทิธภิาพ

ทางการตลาดในการดำเนินโครงการและ

กิจกรรมของซีมีโอ	 และ	 5)	 การสร้างความ

แข็งแกร่งและเพิ่มความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ระดับชาต	ิ ภูมิภาค	 และสถาบันนานาชาต	ิ	

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องค์กร	 จำนวน	 65	ตัวชี้วัด	 เช่น	 การวิจัยและ

การพัฒนา	 โครงการด้านนวัตกรรม	 การเสริม

สร้างศักยภาพ	 การเสริมสร้างเครือข่ายกับ

สถาบันระดับชาติและภูมิภาค	เป็นต้น	

✥ โครงการ “ภาษาแม่ในฐานะเป็น  

สื่อในการสอนภาษาในประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ยุทธศาสตร์และการ

สนับสนุนการเรียนรู้” โดยมศีนูยซ์มีโีอ	QITEP	

ดา้นภาษา	ศนูยอ์นิโนเทค	และศูนย์สปาฟาร่วม

ดำเนินการ	 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	 การจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมระดับ

ภูมิภาคเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนการ

สนับสนุนการดำเนินการและการประเมินผล		

✥ ความก้ า วหน้ า ในการดำ เนิน  

โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อ

ผู้ด้อยโอกาส 10 โครงการ (Reaching to 

the Unreached)	 ผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอ	

ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนิน

งานดังกล่าว	สำหรับประเทศไทยได้รายงานผล

เกี่ยวกับการจัดการประชุมระดับชาติ เมื่อ	

วันที่	 14	กันยายน	2553	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานเรื่อง	 “การ

ขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษา

สำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้	 :	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ

โครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกัน	 HIV	

และ	AIDS”	 นอกจากนี้	 ในช่วงปลายปี	 2554	

จะมีการจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน	และในเดือนพฤษภาคม	2554	

จะมีการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	 และการศึกษาเพื่อ

ป้องกัน	 HIV	 และ	 AIDS	 กับผู้แทนประเทศ

สมาชิกซีมีโอต่อไป	

✥ การจดัพมิพค์ูม่อืครเูรือ่ง	 “Integrating

Climate	Change	Issues	in	Southeast	Asian	

Schools”		

✥ การเสนอรายงานของศูนย์ซีมีโอ  

ไรเฮด	 เรื่อง	 “การบูรณาการความร่วมมือ

ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้”	 รายงานเรื่อง	M-I-T	 Pilot	 Project	of	

Promoting	Student	Mobility	 in	 Southeast	

Asia	และโครงการ	I	Award		

✥ รายงานเรื่องการประกวดการ  

แต่งเพลงซีมีโอ	 ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกเพลง

Building	 the	Future	 เป็นเพลงซีมีโอ	ด้วยการ

ลงคะแนนเสียง	

✥ รายงานการดำเนนิงานขององคก์าร   

ยูเนสโก เรื่อง Education for Sustainable 

Development : Addressing the Challenges 

of Tomorrow	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ	 และแนวทางการลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติด้วยการให้มี

การสอดแทรกเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนไว้ในหลักสูตรของประเทศสมาชิก	

✥ ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและ  

ยูนิเซฟสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก

และแปซิฟิก (EAPRO)	ได้แก่	การศึกษาและ

การดแูลเดก็ปฐมวยั	การสำรวจเรือ่งสขุอนามยั	

และน้ำสะอาดในโรงเรียนและโครงการความ

ร่วมมือเรื่อง	Reach	to	the	Unreached	



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 5	

การประชมุนีจ้ดัขึน้ในวนัที	่24	พฤศจกิายน

2553	 โดยมี	Mr.	 Rizalino	D.	 Riverla	 ผู้ช่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายความ

ร่วมมือภูมิภาค	 กระทรวงศึกษาธิการประเทศ

ฟิลิปปินส์	เป็นประธาน	



ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมติ	

เกี่ยวกับการประชุมในกรอบอาเซียน	ดังนี้	

✥ การประชุมคณะมนตรีประชาคม  

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3	 เมื่อ

วันที่	 7	 เมษายน	 2553	ณ	ประเทศเวียดนาม		

ที่ประชุมได้รับรองแผนการติดต่อสื่อสารของ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่จัด

ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการสร้างประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียนให้บรรลุผลภายในปี	



�0

2558	พร้อมทั้งรับทราบการดำเนินยุทธศาสตร์

ในการก้าวสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนประกอบด้วยหลักการ	3	ประการได้แก่	

“Engage	 and	 Debate”	 “Educate	 and	

Excite”	และ	“Promote	and	Celebrate”	

✥ ก า ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด อ า เ ซี ย น   

ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 2553	 ณ	

ประเทศเวียดนาม	 โดยผู้นำอาเซียนแสดง

ความชื่นชมต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนเพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงอาเซียน	

พร้อมทั้งได้มอบให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดทำ

คู่มือสำหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน	

✥ แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วย  

การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละการเพิม่พนู

ทกัษะเพือ่การฟืน้ฟเูศรษฐกจิและการพฒันา

อยา่งยัง่ยนื  

✥ แถลงการณ์ ร่ วมของหุ้ นส่ วน  

ยทุธศาสตรอ์าเซยีน - เกาหลเีพือ่สนัตภิาพ

และความรุ่งเรือง	 “การส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการศึกษาในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการ

เข้าถึงการพัฒนาโดยเฉพาะอาเซียน	 และ

สาธารณรัฐเกาหลีจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ด้านการศึกษาโดยเฉพาะนโยบายด้านการ

ศึกษาในด้านจริยธรรมและคุณลักษณะที่ดี	

ในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

ในอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี”	

✥ แถลงการณ์การประชุมสุดยอด  

เอเชียตะวันออก	 การให้ความสำคัญต่อ	

การศึกษาในฐานะเป็นกลไกสำคัญต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การลดช่องว่างการ

พัฒนา	และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันใน

ภูมิภาค	 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการ

พัฒนา	รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้าน

การศึกษา	 เช่น	 ในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

ตอ่ประชาชนรวมทัง้ความรว่มมอืดา้นนวตักรรม	

✥ การติดตามผลการดำเนินงาน  

ตามมติที่ประชุมอาวุโสด้านการศึกษาของ

อาเซียน	 ครั้งที่	 4	 ที่ประชุมรับทราบความ

ก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ	ดังนี้	

 

1. การจัดทำแผน 5 ป ี ของ
อาเซียน	 สำนักเลขาธิการอาเซียนได้รับ	
มอบหมายให้ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการซีมีโอ	

และสำนกังานเลขานกุาร	AUN	ในการจดัทำแผน

5	ปี	 เพื่อกำหนดการดำเนินโครงการด้านการ

ศึกษาของอาเซียนภายในปี	 2558	 โดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก

สหรัฐอเมริกาในการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัด

ทำร่างแผนปฏิบัติการ	 โดยยึดตามยุทธศาสตร์

ประชาคมอาเซียน	 คณะผู้เชี่ยวชาญจะช่วย

แนะนำเกี่ยวกับการลดช่องว่าง	ขอบข่ายความ

ร่วมมือ	 การหลอมรวมความร่วมมือด้านการ

ศึกษาในภูมิภาค	 จากนั้นได้ร่วมกันอภิปราย

และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ

ยุทธศาสตร์	 รวมทั้งแผนงานเพื่อดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์	 จำแนกได้	 3	 ประเด็น	 ดังนี้		

(1)	 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน	

(2)	 การให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษา	

ขั้นพื้นฐานภายในปี	2015	(3)	การส่งเสริมการ

เคลื่อนย้ายนักเรียน	และการจัดการศึกษาให้มี

ความเป็นสากล	

 

2.	การจัดทำสื่อการสอนเรื่อง
อาเซียนในโรงเรียน	 การประเมินผล
หลักสูตรอาเซียน	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	

ASEAN-US	 Technical	 Assistance	 and	

Training	 Facility	 โดยที่ปรึกษาโครงการจาก	

East	West	 Centre	 ได้จัดทำรายงานสรุปผล

การศึกษาดังกล่าว	 ผลการประเมินแสดงให้

เห็นว่ามีการจัดทำรูปแบบหลักสูตรในประเทศ

ต่างๆ	 อย่างหลากหลาย	 โดยการศึกษา	

เกี่ยวกับอาเซียนจะอยู่ในวิชาด้านสังคมและ

ประวัติศาสตร์	 รวมทั้งมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ใน

วิชาศิลปะ	 เศรษฐศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ	

 

3. ก ารแข่ งขั นกีฬาปร ะถม
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4	 ที่ประชุมรับ
ทราบการจัดแข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียน

ครั้งที่	 4	 ระหว่างวันที่	 4	 -	 10	 พฤศจิกายน	

2553	 ซึ่ งจัดขึ้นจากข้อริ เริ่มของประเทศ

อินโดนีเซีย	และได้เห็นชอบให้มีการหมุนเวียน

การเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนในอนาคต		

	
4. การปร ะชุ มคณะทำงาน

ด้านการศึกษาเฉพาะกิจอาเซียน +3 	
	
5. โครงการเยาวชนอาเซียน-

จีน ล่องแม่น้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน

อาเซยีนและจนี	ทัง้ในดา้นสงัคม	ความตระหนกั

ในความเป็นประชาคม	และความหลากหลาย

ในภูมิภาค	 สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนใน

ด้านต่างๆ	และคาดว่าจะดำเนินการในปี	2554	

	
6. ความร่วมมือด้านการศึกษา

ในกลุ่ มประ เทศเอ เชียตะวันออก

ที่ประชุมรับทราบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเสริม

สร้ างศักยภาพชุมชนและการแข่ งขันใน	

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	จำนวน	2	ครัง้	ครัง้ที	่1

จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย	และครั้งที่	2	จัดขึ้น

ที่จังหวัดภูเก็ต	 เพื่อทบทวนและกลั่นกรอง

แนวคิดและกิจกรรมความร่วมมือด้านการ

ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 โดยคณะ

ทำงานเฉพาะกิจด้ านการศึกษาในกลุ่ ม

ประเทศเอเชียตะวันออกได้จัดทำข้อเสนอ

โครงการความร่วมมือในกรอบเอเชียตะวันออก

พร้อมทั้ ง ได้จัดทำข้อ เสนอแนะเพื่ อ ให้มี	

การจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษา	

ในกรอบเอเชียตะวันออกในปี	 2554	 เพื่อ	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างรัฐมนตรี

เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต		

 

7.	การจัดค่ายเยาวชนมัธยม	
ศึกษาอาเซียน ปี 2553	 ที่ประชุมรับ
ทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมค่าย

เยาวชนมัธยมอาเซียนปี	 2553	 ของประเทศ

ไทย	 ระหว่างวันที่	 12	 -	 18	 ธันวาคม	2553	ที่

จังหวัดนครนายก 
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเป็นเลิศ ซีมีโอและ 
ศูนย์ระดับภูมิภาค: ผู้นำการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค 

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ฐานะประธานสภาซีเมค	ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธี เปิดการประชุม	 ผู้ เข้ าร่ วมประชุม

ประกอบด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จาก

สำนักเลขาธิการซีมีโอ	 ผู้บริหารของศูนย์ระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอทั้ง	19	ศูนย์

Hon.	Brother	Armin	A.	Lusistro,	FSC	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์	

และประธานสภาซีเมค	 กล่าวเปิดการประชุม

พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 การผนึกความ  

ร่วมมือระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของ  

ซีมีโอเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว	 หรือ	 One	

SEAMEO	 โดยกล่าวย้ำความสำคัญของปี	

2558	 ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำคัญในการก้าวสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน	การบรรลุเป้าหมาย

การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การ	

ยูเนสโก	 และการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ




ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่	1	-	3	ธันวาคม	2553	ดร.สมบัติ	

สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ในฐานะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมี โอ		

อินโนเทค	 ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม

นานาชาติ	 12th SEAMEO INNOTECH 

International Conferenceภายใต้หัวข้อเรื่อง	

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศ	 ซีมีโอและ

ศูนย์ระดับภูมิภาค	 :	 ผู้นำการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรในภูมิภาค	 (SEA	 Change	

SEAMEO	 :	 Stretching	 the	Organizational	

Possibilities	of	SEAMEO	Centres)	ณ	ศูนย์	

ซีมีโอ	 อินโนเทค	 ประเทศฟิลิปปินส์	 การ

ประชุมฯ	 ครั้งนี้	 จัดโดยศูนย์ซีมีโอ	 อินโนเทค	

ร่วมกับสำนักเลขาธิการซีมีโอ	 โดยมี	Hon.	Br.	

Armin	 A.	 Luistro,	 FSC	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ใน

SEAMEO	 INNOTECH	 in	

cooperation	with	SEAMEO	Secretariat

conducted	 the	 12th International	
Conference	under	 the	 theme	 “SEA	

Change	:	Stretching	Organizational	

Possibilities	of	SEAMEO	Centers”	at

SEAMEO	INNOTECH,	the	Philippines

during	 1	 -	 3	 December	 2011.	

Thailand’s	 Deputy	 Permanent	

Secretary	 for	 Education	 and	

SEAMEO	INNOTECH	Governing	Board

member,	 Mr.Sombat	 Suwanpitak,

attended	 the	 event.	 The	 main	

purpose	of	the	event	was	to	look	at	

international	 issues	 of	 SEAMEO	

Regional	 Centres	 in	 developing	

human	 resource	and	 in	 enhancing	

their	 organizational	 performance	

through	 partnership	 and	

collaboration.	 It	 is	 expected	 to	

contribute	to	the	on-going	strategic	

planning	 effort	 initiated	 and	

organized	 by	 the	 SEAMEO	

Secretariat	 pursuant	 to	 the	

mandate	given	during	the	SEAMEO	

Council	 Conference	 at	 the	

beginning	of	the	year.

v	 ขนิษฐา	ห้านิรัติศัย	
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สหประชาชาติ	 และการครบรอบ	 50	 ปีแห่ง	

การก่อตั้งองค์การซีมีโอ	



การปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภา	

ซเีมค	ทำใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร

ฟิลิปปินส์	 มีโอกาสเดินทางไปเยือนศูนย์ระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ	ที่มี

ภารกิจร่วมกันในการสืบสานเจตนารมณ์ของ

รัฐมนตรีผู้ก่อตั้งองค์การซีมีโอเมื่อปี	 2508		

เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เอื้อประโยชน์สูงสุด

สำหรับประชาชนในภูมิภาค	 การประชุมครั้งนี้

จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการผนึกความคิดที่จะ

ประสานความร่วมมือระหว่างกัน	 ทั้งในระดับ

ชาติ	 ภูมิภาค	 และนานาชาติ	 เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพการดำเนินงานของซีมีโอ	 ด้วยการ

ร่วมระดมทรัพยากรและผนึกความร่วมมือ	

ของผู้ เชี่ ยวชาญในการพัฒนาการศึกษา	

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างกันทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ตามบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต	

 

ปัจจุบัน แม้พรมแดนทางธรรมชาติ 

เช่น ท้องน้ำหรือผืนทะเลได้แบ่งแยก

ประเทศในภูมิภาคออกจากกันก่อให้เกิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา 

และขนบธรรมเนียมประเพณี แต่อีก  

มุมมองหนึ่งทะเลผืนเดียวกันนี้กลับถักทอ

เชื่อมโยงขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา 

และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค 

หรือแม้แต่ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอให้

สามารถบรรจบกันให้เป็นหนึ่งเดียว 

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการฟิลิปปินส์ ในระหว่างเปิดการ

ประชุม 



การบรรยายเรื่อง	Choice, 

Data, Means and Consequences 

โดย	Dato	Dr.	Ahamad	bin	Sipon

ผูอ้ำนวยการสำนกัเลขาธกิารซมีโีอ	

ได้กล่าวถึงประสบการณ์และ

แนวคิดในการทำงานตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	 โดยนำภาพและ

คตพิจนต์า่งๆ	ประกอบการบรรยาย

อาทิ	 การมองสิ่งต่างๆ	 ด้วย	

ความเข้าใจ	 และด้วยมุมมองที่

หลากหลาย	 ความสำคัญของ

ทางเลือก	 และการตัดสินใจ	

ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์	

ที่เกิดขึ้น	 ความสำคัญของการ	

รับฟั งความคิด เห็นของผู้ อื่ น	

คุณค่าแห่งมิตรภาพ	 การเรียนรู้

ประสบการณ์ต่างๆ	 จากบุคคล

รอบข้างซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการ

ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบัน	



การบรรยายเรื่อง	“Fufilling SEAMEO’S 

Mandate” โดย	Dr.	 Erlinda	 Pefianco	 อดีต	

ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ	 อินโนเทค	 ได้กล่าวถึง

ภารกิจสำคัญขององค์การซีมีโอที่มุ่งส่งเสริม

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคด้วยความ

ร่วมมือทางการศึกษา	 วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพื่ อ เสริมสร้างความยุติธรรม	

กฎหมายสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน

ของมนุษย์	นอกจากนี้	 ได้กล่าวถึงความสำคัญ

ของศูนย์ ระดับภูมิภาคของซีมี โอที่ตั้ งอยู่	

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ งมี

ประชาชนจำนวน	550	ล้านคนอาศัยอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข	 เคารพซึ่งกันและกัน	 โดยแต่ละ

ศูนย์ระดับภูมิภาคมีภารกิจที่แตกต่างกันไป	

ทั้งในด้านการฝึกอบรม	 การวิจัย	 และการ

พัฒนา	 นอกจากนี้	 ยังได้กล่าวถึงการผนึก

ความร่วมมือของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

และสมาชิกสมทบของซีมีโอเพื่อช่วยส่งเสริม

ภารกิจของศูนย์ระดับภูมิภาคของศูนย์ซีมีโอให้

ประสบความสำเรจ็	ประกอบดว้ย	1)	ความมุง่มัน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ระดับภูมิภาค		

2)	 การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศ

เจ้าภาพ	3)	การพัฒนาจากระดับชาติสู่ภูมิภาค

ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อ

ปวงชนและการพัฒนาแห่งสหัสวรรษภายใน	

ปี	 2558	 และ	 4)	 การจัดการศึกษาสำหรับ	
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

ผู้ด้อยโอกาสที่จะช่วยพัฒนาให้ประชาชน	

ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา	 การส่งเสริม

ความเสมอภาค	 และคุณภาพการศึกษาที่	

เท่าเทียมกัน	



การบรรยายเรื่อง	Bridging Societal 

Divides in Education: Defining Strategic 

Relationships to Reach the Unreached 

โดย Prof. Nieves R. Confesor	ผู้อำนวยการ

บริหารของสถาบัน	AIM	 ได้กล่าวเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศ

ต่างๆ	ในทวีปเอเชียและโลก	ตลอดจนแนวทาง

ความร่วมมือด้านการศึกษาของภูมิภาค	

ในอนาคต	 และได้นำเสนอสถิติที่ เกี่ยวกับ

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคใน

ปี	2553	ต่อไปนี้	

✥	ระบบการศึกษา	 ประเทศมาเลเซีย		

อยู่ในลำดับที่	 10	 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่	

32	ในขณะที่ฟิลิปปินส์อยู่ในลำดับที่	46	

✥	ศักยภาพทักษะแรงงาน	 ประเทศ	

ฟิลิปปินส์อยู่ลำดับที่	 16	ประเทศไทยอยู่ลำดับ

ที่	30	

✥ศักยภาพทักษะด้านภาษา	ประเทศ	

สิงคโปร์อยู่ลำดับ	 6	 ประเทศฟิลิปปินส์		

อยู่ลำดับ	19	ประเทศไทยอยู่ลำดับ	41	

✥การ เปรี ยบ เที ยบอัตราการไม่ รู	้

หนังสือของประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราร้อยละของประชากร	

ประเทศไทยอยู่ลำดับที่	 44	ฟิลิปปินส์อยู่ลำดับ

ที่	45	มาเลเซียอยู่ลำดับที่	50	

✥	การเปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียน	

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ประเทศไทยอยู่

ลำดับที่	47	ฟิลิปปินส์อยู่ลำดับที่	58	

✥	การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการ	

ศกึษาทีร่ฐัจา่ยใหแ้กป่ระชาชน	ประเทศมาเลเซยี

อยู่ลำดับที่	9	ประเทศไทยลำดับที่	35	ประเทศ

ฟิลิปปินส์ลำดับที่	57	

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมฯ	


1)	ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ	
เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ	 ร่วมกับ	

ผู้แทนองค์การซีมีโอ	และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ	ทั้ง	19	ศูนย์	



2)	ผู้แทนประเทศไทยได้รับทราบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
องค์การซีมีโอ	 และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ	 ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงการดำเนินงานของประเทศไทย

และองค์การซีมีโอทั้งในปัจจุบันและอนาคต	



3)	ศูนย์ซีมีโอ	 อินโนเทคได้จัดทำเว็บไซต์	SEA 

Change SEAMEO	 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ในการพฒันาการดำเนนิงานขององคก์ารซมีโีอ

และศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

งานในกรอบองค์การซีมีโอของประเทศไทย	 

นอกจากนี้	 ได้กล่าวถึงการพัฒนาการ

ศึ กษ า ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการคิด โดยครู

มีหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักเรียน และผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะ

เรียนด้วยตนเอง ในการพัฒนาการศึกษา

ของภูมิภาคทุกภาคส่วนสังคมจะต้องร่วมมือ

ในการส่งเสริมนวัตกรรม	 ความคิดริเริ่มของ

ประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนา	



ทั้งนี้	 ช่วงสำคัญของการประชุมวิชาการ

ครัง้นี	้ ไดแ้ก	่การประชมุระดมความคดิโดยใช้

เทคนิคOpen Space	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาค

ของซีมีโอ	 โดยได้มีการเสนอหัวข้อต่างๆ	 ด้วย	

(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่www.bic.moe.go.th)
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กระทรวงศึกษาธิการไทยเร่งผลักดัน


แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษา

v	 ขนิษฐา	ห้านิรัติศัย	

v	 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค	สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ส ำนั ก ค ว ามสั มพั น ธ์ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ	

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้จัด	

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ

การอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ระหว่างวันที่	 22	 -	 23	 ธันวาคม	

2553	ณ	 โรงแรมเอสดี	 อเวนิว	 กรุงเทพฯ	 ซึ่ง

ร่วมมือกับองค์กรหลักและหน่วยงานด้านการ

ศึกษาของประเทศไทย	 โดยมี	 ดร.สมบัติ	

สุวรรณพิทักษ์	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยาย

พิเศษเรื่องแผนปฏิบัติการ	 5	ปีด้านการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ	

ดร.สมบัติ	 สุวรรณพิทักษ์	 กล่าวถึงความ

สำคัญต่อการผนึกความร่วมมือระหว่าง	

หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษาในกรอบ

อาเซียนของประเทศไทย	 เพื่อร่วมกันจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ซึ่งแบ่งเป็น	 2	 ระยะ	 ได้แก่	

แผนระยะ	1	ปี	 (ระหว่าง	ปี	 2553/2554)	และ

แผนระยะ	4	ปี	(ระหว่างปี	2555/2558)	เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน	

การศึกษา	 5	 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ	

สู่เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนภายใน

ปี	2558	ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติตามมติของ

ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับ

เคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน		

สู่เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน	ดังนี้	

 

นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้	

ข้อมูลข่าวสาร	และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน	

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความ

พร้อมของครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการ

ศึกษา	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	 เพื่อ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี	 2558	พร้อม

ทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้พร้อมเป็น

ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่มีหนึ่ง

วสิยัทศัน ์หนึง่อตัลกัษณ ์และหนึง่ประชาคม 



ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

In	 accordance	 with	 Thailand’s	 five	 strategic	
policies	toward	the	realization	of	an	ASEAN	Community	
through	 education	 which	 was	 announced	 in	 August	
2010,	the	Bureau	of	International	Cooperation	drafted	a	
Five	Year	Strategic	Action	Plan	on	Education.	The	draft	
plan	was	divided	into	two	phases;	phase	one	consisted	
of	a	one	year	plan	for	2010	-	2011	and	phase	two	a	four	
year	plan	from	2012	-	2015.	Both	plans	were	reviewed	
by	 representatives	 of	 the	 five	 commissions	 of	 the	
Ministry	of	Education	and	other	 relevant	agencies	at	a	
special	 two-day	workshop	 during	 22	 -	 23	December	
2010.	 It	was	agreed	that	 feedback	from	that	workshop	
would	 be	 integrated	 into	 the	 plan	 and	 a	 second	
meeting	would	be	convened	upon	 its	completion.	This	
article	provides	further	details.
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นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนให้มี
ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	เช่น	ความรู้ภาษา
อังกฤษ	ภาษาเพื่อนบ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ทักษะและความชำนาญการที่สอดคล้องกับ
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม	

 
นโยบายที่ 3	 การพัฒนามาตรฐาน	

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ	
นักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน	 เพื่อให้มี
การยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันใน
อาเซียน	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ	 และการแลกเปลี่ยน
เยาวชน	 การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล	
ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต	 การ	
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและ
ขั้นต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ
สมาชิกของอาเซียน		

 
นโยบายที่ 4	 การเตรียมความพร้อม

เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ
การก้ า วสู่ ป ระชาคม เศรษฐกิ จอา เซี ยน	
ประกอบด้วยการจัดทำความตกลงยอมรับร่วม
ด้านการศึกษา	 การพัฒนาความสามารถ	
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสำคัญต่างๆ	 เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิด
เสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน	และ	

 
นโยบายที่ 5	 การพัฒนาเยาวชนเพื่อ

เป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน


นายผ่านภพ	 ปลั่งประยูร	 ผู้แทนกรม

อาเซียน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 บรรยาย
เรื่อง	ประชาคมอาเซียน 2558 : การศึกษา

และด้านวิทยาศาสตร์	 สุขภาพ	 การเกษตร	
และสิ่งแวดล้อม	 องค์การซีมีโอมีบทบาท
สำคัญในการประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก	ผลักดันให้เกิด
การแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์
ทางการศึกษา	 จัดอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา	 การให้ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรการ
ศึกษา	 การวิจัยและพัฒนา	 ปัจจุบันองค์การ	
ซีมีโอได้มีความร่วมมือกับอาเซียนในการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ	ด้วย	

 
การประชุมกลุ่มย่อย	 ดร.ประพัฒน์พงศ์	

เสนาฤทธิ์	 ที่ปรึกษาสำนักความสัมพันธ์ต่าง-
ประเทศ	 สป.	 ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการ
ศึกษา	และการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การ	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มที่ 1	ได้แก่	การ
เผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 และเจตคติที่
เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มที ่ 2	 การพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน	 นักศึกษา	 และ
ประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
และประเด็นนโยบายการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพเยาวชน	 และกลุ่มที่ 3	 เรื่อง		
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การหมุนเวียนของนักศึกษา	 และการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน
เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 โดยการประชุมฯ	 ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการดำเนินการ	
(รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อยดูเพิ่มเติม

ได้ที่ www.bic.moe.go.th) 

เข้มแข็ง ประชาคมที่มั่นคง	 ได้กล่าวถึง
อาเซียนซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือทางการเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต้	 การดำเนินงานของอาเซียนมี	
เป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการ	
รวมตัวเป็นประชาคมเพื่อสร้างอำนาจการ
เจรจาต่อรอง	และการเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันในภูมิภาค	ภายใต้หลักการพื้นฐานของ
อาเซียน	 คือ	 การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของแต่ละประเทศ	การเคารพในอธิปไตยและ
บูรณภาพแห่งดินแดน	 และการแก้ไขปัญหา
โดยสันติวิธีภายใต้กลไก	 3	 เสาหลักของ
อาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการก้าวสู่ประชาคม	
ประกอบด้วยเสาการเมืองและความมั่นคง		
เสาเศรษฐกิจ	 และเสาสังคมและวัฒนธรรม	
นอกจากนี้	 อาเซียนยังให้ความสำคัญต่อ	
ความเป็นกลางของอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	
Centrality	 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการ
ศึกษา	 และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
สังคม		

 

การบรรยายเรื่อง อาเซียน ซีมีโอ : 
การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย 
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก
เลขาธิการซีมีโอ	 ได้กล่าวถึงบทบาทของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้	 หรือซีมีโอที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม	
ความร่วมมือทางด้านการศึกษา	 วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม	 เมื่อปี	 2508	 ปัจจุบันมีศูนย์
ระดับภูมิภาคของซีมีโอ	 เป็นกลไกการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค	แบ่งเป็นศูนย์
ระดับภูมิภาคด้านการพัฒนาการศึกษา
เทคโนโลยี	 ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	
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การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 26 

ในหัวข้อเรื่อง “ASEAN Educators :  

Rising Above Challenging Times” 

v	 ปิยพร	ศรีนาง	

v	 ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์	สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	

เมื่อวันที่	 9	ธันวาคม	2553	คุรุสภาได้นำ

คณะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จำนวน	195	คน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ

คุรุสภา	 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ		

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ	 คุรุสภา	 และ	

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจาก

องค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียนในประเทศไทย	

เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน		

ครั้งที่	26	ระหว่างวันที่	9	 -	13	ธันวาคม	2553	

ณ	 ศูนย์จัดการประชุมและแสดงนิทรรศการ

อ่าวซูบิค	 เมืองซูบิค	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ใน

นามของประเทศไทย	 โดยมีสมาคมครูโรงเรียน

รัฐแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 (Philippine	

Public	 School	 Teachers	 Association,	

PPSTA	 )	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 ซึ่ง

เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ

จัดในกลุ่มประเทศอาเซียน		





ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

The	ASEAN	Council	of	Teachers	Convention	(ACT)	is	an	annual	

event	 organized	 by	 the	 relevant	 national	 bodies	 in	 nine	 different	

countries	in	Southeast	Asia	on	an	alternate	basis.	The	2010	event	was	

hosted	 by	 the	 Philippines	 Public	 School	 Teachers	 Association	

(PPSTA).	Between	9	-	13	December	2010,	195	representatives	of	the	

Teachers’	Council	 of	 Thailand	were	 among	1,367	professional	 from	

seven	 countries	who	participated	 in	 the	 26th	 ACT.	 The	 topic	 of	 the	

convention	was	‘ASEAN	Educators:	Rising	above	Challenging	Times’.	

Participants	 had	 the	opportunity	 to	 exchange	 information	and	 ideas	

during	 panel	 sessions	 and	 professional	 workshops	 on	 a	 range	 of	

relevant	themes.	The	27th	ACT	Convention	will	be	organized	by	Brunei	

Darussalam	in	December	2011.	
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การประชุมสภาครูอาเซียนเป็นกิจกรรม

สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

องค์กรวิชาชีพครูในภูมิภาคอาเซียน	 ในการ

ประชุมครั้ งนี้มีประเทศในกลุ่มอาเซียนที่	

เข้าร่วมประชุมจำนวน	7	ประเทศ	คือ	ประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม	 อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	

เวียดนาม	 มาเลเซีย	 ไทย	 และประเทศที่ได้	

รับเชิญพิเศษ	 คือ	 สาธารณรัฐเกาหลี	 มีชาว	

ต่างประเทศ	 จำนวน	 491	 คน	 และผู้เข้าร่วม

ประชุมชาวฟิลิปปินส์	 จำนวน	 876	 คน	 รวมผู้

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน	 1,367	 คน	 ซึ่ง	

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษา		



กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอ

รายงาน	 Country	 Report	 ในหัวข้อเรื่อง	

“นกัการศกึษา:	การกา้วทนัตอ่การเปลีย่นแปลง”

และการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อเรื่องต่างๆ	

ดังนี้	 เรื่อง “Redefining the Role of 

Teachers in the Knowledge Society” 

นิยามใหม่ของบทบาทครู ในสั งคมอุดม	

ปัญญา	 นำเสนอโดยสาธารณรัฐสิงคโปร์		

เรื่อง “Teachers Associations viz-a-viz 

Economic Status”	 องค์กรครูกับการเผชิญ

สถานะทางเศรษฐกิจ	 นำเสนอโดยสาธารณ-	

รัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เรื่อง “Teacher 

Associations Role in Supporting 

Teachers’ Welfare, Professionalism and 

Protection”	 บทบาทขององค์กรครูในด้านการ

ส่งเสริมสวัสดิการ	 ความเป็นมืออาชีพ	 และ	

การพิทักษ์ปกป้องครู	 นำเสนอโดยสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	 เรื่อง “Education for Peace”   

การศึกษาเพื่อสันติภาพ	นำเสนอโดยประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม	 เรื่อง “Advancing 

Vocational Technology and Training” 

คว ามก้ า ว หน้ า ด้ า น ก า ร ฝึ ก อบ รมและ

เทคโนโลยีการอาชีพ	 นำเสนอโดยประเทศ

มาเลเซีย	และเรื่อง “The Role of Teachers’ 

Council in Building Economic and 

Porfessional Status of Teachers”   

บทบาทของสภาครูในการสร้างเศรษฐกิจ	

และสถานภาพทางวิชาชีพครู	 นำเสนอโดย	

ดร.ดิเรก	 พรสีมา	 ประธานกรรมการคุรุสภา

ประเทศไทย	

นอกจากนี้	 มีการแสดงวัฒนธรรมของ

แต่ละประเทศในงานเลี้ยงคืนมิตรภาพและ	

มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกซึ่งกันและกัน	

ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน	

รวมทั้งแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้มี

การนำเสนอบทเพลงเพื่อคัดเลือกเป็นเพลง

ประจำสภาครูอาเซียน	 ซึ่งบทเพลงที่ได้รับการ

คัดเลือกเป็นบทเพลงจากการนำเสนอของ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 บรรยากาศในระหว่าง

การประชุมนั้นเป็นไปด้วยการสานสัมพันธภาพ

และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างองค์กร

วิ ชาชีพครู ในกลุ่ มประ เทศอา เซี ยนและ
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มติการประชุมครั้งนี้	ลงนามรับรองโดยผู้แทนองค์กรวิชาชีพครูของแต่ละประเทศต่อไปนี้



1.	 HJ.	ANTIN	BIN	AHAD		 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม		

2. SULISTIYO	SUWITO	ATMOREJO	 สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	

3.	 HASHIM	BIN	ADNAN	 ประเทศมาเลเซีย	

4.	 EDWIN	LYE	TECK	HEE		 สาธารณรัฐสิงคโปร์	

5.	 DIREK	PORNSIMA		 ประเทศไทย	

6.	 TRAN	CONG	PONG		 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

7.	 MARIO	RAMIREZ		 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	


ในการจัดประชุมครั้งต่อไป	ประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับมอบ

อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในเวทีการประชุม	ณ	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สามารถดู	

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.ksp.or.th 

สาธารณรัฐเกาหลี	 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกันในการประกอบวิชาชีพครู	



ผลสำเร็จที่เกิดจากการประชุม	 ผู้เข้าร่วม

ประชุมซึ่งถือเป็นผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาของแต่ละประเทศได้รับความรู้

จากการนำเสนอรายงานของแต่ละประเทศ	

และจากการนำเสนอกลุ่มย่อยในหัวข้อเรื่อง

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านการ

จัดการศึกษา	 รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนัก	

การศึกษาตลอดจนการแลกปลี่ยนความ	

คิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ	 เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่ อการพัฒนาด้ านการศึกษา	

เยาวชน	และประเทศชาติโดยภาพรวมต่อไป	



ในการประชุมสภาครูอาเซียน	 ครั้งที่	 26	

สมาชิกที่ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน	 ได้ให้คำมั่นสัญญาร่วมกันต่อเยาวชน	

สังคม	และสาธารณชนทั่วทั้งโลกในการที่จะ	



✥อุทิศตนให้บริการอย่างแท้จริงด้วย	

ความทุ่มเท	 เสียสละต่อนักเรียน	ผู้ร่วมวิชาชีพ	

และระบบการศึกษา		

✥	ให้การสนับสนุนอย่างแน่วแน่และ	

มั่นคงแก่ครูในเรื่องการปรับปรุงสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของครู	

✥	ดำรงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ	

เพื่อนนักการศึกษาในภูมิภาค	

✥	เกื้อกูล	 แบ่งปันอย่างเป็นธรรมเพื่อ	

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	

(MDG)	และการศึกษาเพื่อปวงชน		

✥	ส่งเสริมค่านิยม	 วิสัยทัศน์	 และ	

พันธกิจของสภาครู
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มรดกโลกสองฟากพรมแดน - กรณี  
อุทยานแห่งชาติและน้ำตกอีกวาซู
ในอาร์เจนตินาและในบราซิล(ตอนที่1)
v	 ภาพและเรื่องโดย	สาวิตรี	สุวรรณสถิตย์	

v	 อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ฝ่ายต่างประเทศ	และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา	วิทยาศาสตร์		

	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	

ความเป็นมา	
น้ำตกอีกวาซู	 (Iguazu)	 ในอาร์เจนตินา

และอีกวาซูในบราซิล	 เป็นน้ำตกรูปโค้งเหมือน

เกือกม้าขนาดมหึมา	มีน้ำตกย่อยๆ	 เป็นบริวาร

ประดับประดาอยู่รายรอบอีกประมาณ	 275	

สาย	 เฉพาะตัวน้ำตกใหญ่มีขนาดสูงถึง	 80	

เมตร	และยาว	2,700	เมตร	






ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

A	 great	 number	 of	 protected	 parks	

and	 reserves	 have	been	 established	

in	frontier	areas.	The	Iguacu	National	

Park	 is	 one	 of	 these,	 spanning	 the	

countries	of	Argentina	and	Brazil. The	

Iguacu	 Falls,	 located	 on	 the	 Iguacu	

River,	 sits	 on	 the	 border	 between	

the	 two.	 Following	 the	 submission	

of	 separate	 national	 proposals,	 the	

two	parts	 of	 the	park	were	 inscribed	

as UNESCO	World	Heritage	 Sites	 in	

1984	 (Argentina)	 and	 1986	 (Brazil).	

This	 article	 introduces	 the	 reader	 to	

the	 natural	 beauty	 of	 the	 park	 area	

including	 its	 flora	 and	 fauna,	 clouds	

of	water	 spray,	 jungle	 trails	 and	bird	

hikes.	 It	 also	 examines	 cooperation	

between	 Argentina	 and	 Brazil	 to	

manage	 the	 joint	 border	 areas	 and	

discusses	 the	 wider	 issues	 of	 world	

heritage	 conservation	 areas	 and	

tourism	management.	
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น้ำตกแห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่

กว้างใหญ่บนสองฝั่งของพรมแดนของประเทศ

บราซิลและประเทศอาร์เจนตินา	 และได้ขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกแยกกันคืออุทยานแห่งชาติ

อีกวาซูในอาร์เจนตินาที่รวมน้ำตกอีกวาซูอยู่

ด้วยนั้นได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก	 (หมายเลข	

303)	 ในปี	 1984	 ส่วนอุทยานแห่งชาติ	

อีกวาซูในดินแดนของบราซิลที่รวมน้ำตกใน

ด้านบราซิลด้วยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก	

(หมายเลข	 355)	 ในปี	 1986	 โดยทั้งคู่ผ่าน	

หลักเกณฑ์มรดกโลกข้อ	(VII)	และ	ข้อ	(X)	ทาง

ด้านธรรมชาติเหมือนกัน	



ในประเทศอาร์เจนตินาได้มีการออก

กฎหมายประกาศเขตอุทยานเพื่อคุ้มครอง	

ผืนป่าต้นน้ำ	 ลำธารของน้ำตกขนาดใหญ่นี้	

ตั้งแต่ปี	1909	ซึ่งเป็นระยะเวลา	101	ปีมาแล้ว	

ต่อมาได้มีการออกกฎหมายอีกหลายครั้งเพื่อ

คุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งครอบคลุม

พื้นที่	 492	ตารางกิโลเมตร	และยังแยกเขตป่า

กับน้ำตกออกจากบริเวณเมือง	 “ปูเอร์โด”		

อีกวาซู	 เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและ

สัตว์ป่า	 นอกจากนี้ยังนำพื้นที่ เขตอนุรักษ์

ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครอบคลุม	 63	 ตาราง

กิโลเมตรที่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติมารวมเข้า

เป็นเขตมรดกโลกอีกวาซูด้วย	



ส่วนในประเทศบราซิลมีการดำเนินการ

คุ้มครองบริเวณน้ำตกอีกวาซูมาตั้งแต่ปี	 1916	

แต่ เพิ่ งออกกฎหมายประกาศเป็นอุทยาน

แห่งชาติในปี	 1939	 และยังออกกฎหมาย	

เพิ่มเติมเพื่อจัดพื้นที่ป่าสงวนและเป็นเขต	

ทอ่งเทีย่วใหช้ดัเจน	ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีม่รดกโลก

อีกวาซูในฝั่งบราซิลรวม	 550	ตารางกิโลเมตร	

ภายในเขตอุทยานมีพืชพันธุ์และสัตว์มากมาย	

เช่น	 มีนกแก้วนานาชนิดและนกต่างๆ	 กับ	

สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย



ในช่วงปี	1998	มีการพยายามจะก่อสร้าง

ถนนตัดผ่านอุทยานแห่งชาติในเขตบราซิล	

ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้

มรดกโลกในบราซิลเป็น	 “มรดกในภาวะ

อันตราย”	(World	Heritage	in	Danger)	จนถึง

ปี	 2002	 รัฐบาลบราซิลได้รายงานการแก้ไข

ปัญหาเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจจึงได้ถอน	

ออกจากบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายได้	

	
การเดินทางไปเยือนมรดก
โลกอีกวาซ	ู

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือน	 “มรดกโลก	

อีกวาซู”	ทั้งในฝั่งอาร์เจนตินาและในฝั่งบราซิล	

มาแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม	 2553		

ซึ่งนอกจากจะได้รับความประทับใจในมรดก

โลกด้านธรรมชาติที่ยิ่ งใหญ่ของประเทศ

อาร์เจนตินาและบราซิลแล้ว	 ยังได้รับรู้ถึง

ปัญหาในการอนุรักษ์เขตพื้นที่มรดกโลกให้	

ยั่งยืน	ปัญหาการจัดการท่องเที่ยว	และได้เห็น

ความร่วมมือระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและ

ประเทศบราซิลในการบริหารจัดการมรดกโลก

ที่เป็นพรมแดนร่วมกันด้วย	 แม้ว่าต่างฝ่ายต่าง

ก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเขตพื้นที่ของ

ประเทศตนเป็นเอกเทศแล้วก็ตาม	



การเดนิทางไปเยอืนนำ้ตกอกีวาซใูนครัง้นี้

เข้ าไปทางประเทศบราซิล	 โดยเดินทาง

ยาวนานจากประเทศไทย	 24	 ชั่วโมงจึงถึง

สนามบินเมืองเซา เปาโล	เมืองท่านานาชาติที่

สำคัญของบราซิลและค้างคืนหนึ่งคืน	 รุ่งขึ้น	

จับเครื่องบินภายในประเทศเที่ยว	 7	 โมงเช้า

เดินทางไปยังเมือง	 “ฟอซ โด อีกวาซู”	 ซึ่งอยู่

ในรัฐพารานาทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ประเทศ	



เมืองฟอซ	 โด	อีกวาซูนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ

อีกวาซูซึ่งมีความยาว	 600	 กิโลเมตร	 และมี

แม่น้ำสาขาไหลเข้ามาเสริมมากมายจนใน

ที่สุดก็ไหลขึ้นสู่พื้นที่ราบสูง	 ในจุดนี้แม่น้ำมี

ความกว้างมากกว่า	 3	 กิโลเมตรและไหลแรง

มาตกลงตรงหน้ าผาที่ สู ง ถึ ง	 80	 เมตร		

กลายเป็นน้ำตกที่ทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งมีปริมาณน้ำ

จำนวนมากจนกล่าวกันว่าน่าประทับใจ	

มากกว่าและสวยกว่าน้ำตกไนแองการาและ

น้ำตกวิคตอเรียจนเทียบกันไม่ติด	



คนทีต่ัง้ใจจะเดนิทางไปเทีย่วนำ้ตกอกีวาซู

แห่งนี้ส่วนมากจะวางแผนให้มีเวลาเดินชม

และท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกและแนวป่าอย่าง

น้อย	 2	 วัน	 เพราะควรจะต้องได้เดินและ	

เที่ยวชมทั้งในบริเวณฝั่งของอาร์เจนตินาและ

ในฝัง่ของบราซลิดว้ยจงึจะไดร้บัความประทบัใจ

และเพลิดเพลินได้สมบูรณ์	



สำหรับคณะของผู้เขียนเมื่อมาถึงเมือง

ฟอซ	 โด	 อีกวาซู	 ก็ได้เข้าลงทะเบียนห้องพักที่
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โรงแรมในเมืองฟอซ	 โด	 อีกวาซู	 แล้วรีบขึ้นรถ

จากเมืองนี้วิ่งข้ามสะพาน	 “ตันเครโด เนเวซ” 

ข้ามแม่น้ำอีกวาซูจากฝั่งบราซิลไปยังเมือง

ชายแดนตรงกันข้ามซึ่งอยู่บนฝั่งอาร์เจนตินา	

ชื่อว่า	 “ปูเอร์โต อีกวาซู”	 (สะกดไม่เหมือนกับ

ชื่อของบราซิลเพราะอาร์เจนตินาใช้ภาษา

สเปนส่วนบราซิลใช้ภาษาโปรตุเกส)	



ริคาร์โด	 (ก็คือริชาร์ดในภาษาอังกฤษ

นั่นเอง)	มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำคณะเราเป็น

ชาวบราซิลเชื้อสายโปรตุเกสและเป็นชาวเมือง

ฟอซ	 โด	 อีกวาซู	 จบปริญญาตรีและมีใบ

อนุญาตนำเที่ยว	 ริคาร์โดขอพาสปอร์ตของ	

ทุกคนแล้วลงไปทำเรื่องขอผ่านเข้าเมืองโดย

พวกเราต้องลงจากรถไปลงชื่อในใบผ่าน	

เข้าเมืองด้วยตนเอง	



การทำเรื่องผ่านเข้าเมืองสะดวก	 รวดเร็ว	

เพราะได้รับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้ง

สองประเทศเป็นอย่างดี	 ริคาร์โดเล่าว่าด่านนี้

เปิดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เพราะนักท่องเที่ยวบาง

คนชอบไปเดินชมน้ำตกในบริเวณโรงแรมที่อยู่

ใกล้ในเวลากลางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือ

บางทีเดินทางไปพักค้างคืนอีกฝั่งหนึ่งถ้าหาก

ต้องการ	



ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มิถุนายนนั้นเป็นปลายฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดู

หนาว	น้ำในแม่น้ำอีกวาซูเต็มฝั่งอุดมสมบูรณ์	

ทำให้น้ ำตกมีปริมาณน้ำมากซึ่ งมีความ

สวยงามน่าประทับใจ	



เยือนเขตมรดกโลกอีกวาซู 	
ในอาร์เจนตินา	

บริเวณอุทยานแห่งชาติอีกวาซูกับเขต

สงวนธรรมชาติที่ รั ฐบาลอาร์ เจนตินาขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกเอาไว้นั้นกว้างใหญ่มาก

และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	อุทยาน

และเขตสงวนนี้อยู่ในความดูแลบริหารจัดการ

ของหน่วยบริหารอุทยานแห่งชาติ	 (National	

Parks	 Administration)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่ง

อิสระภายใต้สำนักเลขาธิการการท่องเที่ยว

แห่งชาติอาร์เจนตินา	 (National	 Tourism	

Secretariat)	 ซึ่งได้มีการทำแผนบริหารงาน

เขตมรดกโลกไว้ตั้งแต่ปี	 1988	 และปรับปรุง

แก้ไขในปี	 1996	 และกำลังจะปรับปรุงอีก

เรื่อยๆ	เพื่อมิให้แผนบริหารดังกล่าวล้าสมัย	



แผนบริหารเขตมรดกโลกล่าสุดนั้นรวม

เรื่องการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ	 การใช้

ประโยชน์โดยสาธารณะ	 การจัดโครงสร้าง

ภายใน	การบริหารจัดการ	และโครงการพิเศษ	

ในด้านบุคลากรนั้น	 เจ้ าหน้าที่ ของ

อุทยานส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนฝึกอบรม	

เจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานของอาร์เจนตินาและมี

เจ้าหน้าที่บริหารธุรการอีกส่วนหนึ่ง	



การอนุรักษ์และการบริการ 	
นักท่องเที่ยว	

อุทยานอีกวาซู ในฝั่ งอาร์ เจนตินามี	

นักท่องเที่ยวหนาแน่นมากโดยเฉพาะใน	

ฤดูร้อนและช่วงเทศกาลมีคนมาเที่ยวชมวันละ	

8,000	 คน	 ปีหนึ่งๆ	 มีคนมาเที่ยว	 1	 ล้านคน		

มีทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงและ

จากประเทศที่ไกลๆ	 ส่วนใหญ่มาเที่ยวน้ำตก

อีกวาซูและเดินป่าตามแนวทางเดินที่จัดไว้

สำหรับชมน้ำตกซึ่งจัดให้ผู้ เข้าชมเดินผ่าน	

เส้นทางเข้าไปในป่า	(Sendero	Verde)	เพื่อให้

มีโอกาสได้เห็นพืชพันธุ์ไม้สองข้างทาง	 ได้เห็น

ผีเสื้อ	นก	สัตว์ป่า	เช่น	โคเอตี้	(Coatis)	ต่อจาก

นั้นก็อาจเลือกนั่งรถไฟสีเขียวแทนการเดิน

เข้าไปในป่า	 (Tren	 Ecologico	 de	 la	 Selva)	

ซึ่งเป็นบริการโดยไม่เสียค่าโดยสาร	 รถไฟออก

จากสถานีทุก	 30	นาทีก็จะถึงสถานีน้ำตกเป็น

สถานทีแ่รก	(Estaciou	Cataratas)	จากสถานท่ี

นีม้ทีางเดนิแยกได	้2	ทาง	ซึง่ใหท้ัง้ความใกลช้ดิ

ป่าเขียวที่ เป็นป่าฝนเขตร้อน	 (subtropic)		

และให้ทั้งความชุ่มชื่นจากเสียงและละออง
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ณ	จุดนี้บริการท่องเที่ยวที่เอกชนเข้ามา

รับสัมปทานยังจัดให้ลงเรือยางล่องไปตาม

แม่น้ำอีกวาซู	 และล่องแก่งลงไปในบริเวณ

น้ำตกและเกาะแก่งต่างๆ	 อีกด้วย	 ซึ่งนัก

อนุรักษ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนเพราะ

อาจเป็นการรุกรานธรรมชาติและสร้างมลพิษ

ให้แก่บริเวณน้ำตกได้	



มัคคุเทศก์ริคาร์โดอธิบายว่าในตอนเช้า

จะเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับเดินชมทิวทัศน์ทาง

ฝั่งอาร์เจนตินา	 เพราะได้แดดที่ดีเหมาะจะ	

ถ่ายรูปและทุกรูปจะได้เห็นรุ้งกินน้ำเพราะแดด

ส่องมาที่ละอองน้ำได้มุมพอดี	



หลั ง เดิ นป่ าและ เดิ นชมน้ ำตกแล้ ว	

มัคคุ เทศก์ก็พาเรานั่ งรถไฟกลับไปที่ศูนย์

บริการท่องเที่ยวซึ่งมีร้านอาหารบริการอาหาร

แบบบุฟ เฟ่ ต์ พื้ น เ มื อ งของอา ร์ เ จนติ น า	

ประกอบด้วยข้าว	 ข้าวโพด	 ถั่ว	 ฟักทอง	 ผัก

ต่างๆ	 เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ	 ปรุงแบบสเปนผสม

เครื่องเทศท้องถิ่น	 ของหวานก็จะมีกล้วยบวชชี

และคัสตาร์ดต่างๆ	 รวมทั้งขนมที่ใส่มะพร้าว

คล้ายขนมบ้าบิ่นของไทย	



จุดที่ น่ าตื่ น เต้ นที่ สุ ดของ
มรดกโลกอีกวาซู : คอหอย
ของปีศาจ	

ในช่วงบ่ายเราก็นั่งรถไฟไปลงสถานีที่

เป็นจุดสนใจสูงสุดคือ	 Estaciou	 Garganta	

del	Diablo	หรือ “คอหอยปีศาจ”	 ที่ชื่อเช่นนี้

เพราะเป็นจุดที่น้ำตกไหลลงสู่หุบผาที่ลึกและ

กว้างมาก	ปริมาณน้ำจากแม่น้ำที่กว้างไหลมา

รวมกันจากหลายๆ	 ด้านตกลงไปในหุบผา	

มีความรุนแรงและดุเดือดที่สุด	 มองดูเหมือน

น้ำตกที่ชุ่มชื่นเหมือนฝนตกไปทั่ว	 การเดินจะ

เริ่มจากลำน้ำที่ไหลลงมาตามช่องเขา	 ช่องป่า	

เป็นน้ำตกหรือโตรกธาร	และค่อยๆ	ไหลแรงขึ้น

เรื่อยๆ	และตกลงจากหุบผาเล็กๆ	มารวมตัวกัน

เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ก่อนจะตกพุ่งลงมา

เหมือนฉากขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงดัง	



เส้นทางระดับสูง	 (Circuito	 Superior)	

น่าประทับใจน้อยหน่อยเพราะเป็นเส้นทางสั้น

เพียง	 650	 เมตร	 แต่ก็ค่อยๆ	 เพิ่มความตื่นตา	

ตื่นใจขึ้นเรื่อยๆ	 จนถึงจุดชมวิวที่เห็นน้ำตก	

ในมุมกว้าง	 บางคนชอบเดินทั้งสองระดับ		

คือย้อนกลับไปเดินเส้นทางด้านล่างด้วย	

(Circuito	 Inferior)	 ซึ่งยาว	 1.5	 กิโลเมตรและ	

คดเคี้ยวไปมา	 สามารถมองเห็นน้ำตกจาก	

ข้างล่างขึ้นไปและได้รับละอองน้ำจากน้ำตก

จนเปียกปอนกันไปหมด	
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

น้ำพวยพุ่งเดือดพล่านแต่ส่งละอองกระเซ็น

ซ่านที่เย็นฉ่ำและส่งเสียงดังสนั่น	 ปริมาณน้ำที่

ตก	ณ	 จุดนี้มากถึง	 13,000	 คิวบิคเมตรต่อ

วินาทีในหน้าฝน	 ซึ่งมีฝนตกที่นี่ปีละมากกว่า	

2,000	 มม.	 ต่อปี	 น้ำไหลพุ่งลงไปสู่หุบเหวลึก	

90	 เมตร	 โดยมีลำน้ำตกที่ไหลมารวม	ณ	จุดนี้

มากถึง	 14	 น้ำตก	 ที่ไหลมาตกลงรายรอบ

บริ เวณหุบเหวที่มี รูปเหมือนเกือกม้าเป็น

ลักษณะหินบัลซัลท์	 (Balsalt	 Platean)	 มี	

นกนางแอ่นคอยบินพุ่งไปกินแมลงที่บินอยู่ใน

อากาศท่ามกลางละอองน้ำที่ถูกแดดจับเป็น

แนวโค้งสีรุ้งอยู่เบื้องหน้าน้ำตก	



ในช่วงนี้พระอาทิตย์เริ่มอ่อนแสงลงทำให้

บรรยากาศบริเวณน้ำตกจุดนี้เป็นที่นิยมเที่ยว	

มีผู้คนเดินเรียง	 2	 ไปตามสะพานไม้ยาวที่ทอด

ไปตามลำน้ำที่จะไหลลงไปสู่คอหอยปีศาจ

ระยะทางที่เดินประมาณ	1,100	 เมตร	แต่เป็น

ทางที่สวยงามมาก	เดินได้เพลิดเพลิน	และมอง

เห็นทิวทัศน์แม่น้ำกับป่าริมน้ำที่สดชื่น	 จึงมี

ผู้คนหยุดพักเพื่อถ่ายรูปกันเป็นระยะๆ		



ในจุดใกล้ๆ	 กับคอหอยปีศาจมีสะพาน

คอนกรีตและราวเหล็กที่หักพังทิ้งร้างอยู่	มีป้าย

เขียนบอกว่าเป็นสะพานเก่าที่ถูกน้ำซัดจน	

พังทะลายเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี	 1992	

ทางการไม่สามารถรื้อถอนซากปรักหักพังได้

หมดจึงทิ้งไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แทน	แต่ก็ทำลายทัศนียภาพที่สวยงามในจุดนี้

ไปอย่างมาก	



ขากลับจากคอหอยปีศาจทุกคนก็ต้อง

เดิ นกลั บตามสะพาน เดิ มแต่ เ ป็ นช่ ว งที่

พระอาทิตย์กำลังอัสดงจึงเป็นความประทับใจ

ที่แปลกไปจากการเดินตามสะพานขาไป	

ทำให้นักท่องเที่ยวหยุดถ่ายรูปกันเป็นระยะๆ	

อีก	หลังพระอาทิตย์ตกแล้วอากาศก็กลับหนาว

เย็นเฉียบพลันจนนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้ง

มัคคุเทศก์ต้องเปิดเป้หยิบเสื้อกันหนาวออก	

มาใส่	

เย็นวันนั้นกว่าคณะของเราจะเดินทาง

ข้ามกลับมายังฝั่งบราซิลและกลับเข้าที่พักก็

เกือบจะสองทุ่ม	 ทำให้เมื่อยล้าเหนื่อยอ่อน

เพราะเพิ่งเดินทางมา	 25	 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ	

ที่มีเวลาต่างกันถึง	 12	 ชั่วโมง	 และยังต้อง	

ตืน่แตเ่ชา้มดืเพือ่ขึน้เครือ่งภายในจากเซาเปาโล	

มาที่ฟอซ	โด	อีกวาซูอีก	



คุ ณ ค่ า ส า ก ล โ ด ด เ ด่ น 	
ของมรดกโลกอีกวาซู ใน
อาร์เจนตินา	

แม้ว่าน้ำตกอีกวาซูจะเป็นจุดสนใจสูงสุด

สำหรับนักเดินทางมาท่องเที่ยว	 แต่เขตมรดก

โลกนั้นก็ได้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและ	

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำอีกวาซูบนฝั่ง

อาร์เจนตินาทั้งหมด	 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ

สูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ป่าฝน	 แม่น้ำ	 และ

น้ำตก	ซึ่ง	 IUCN	 ได้เข้ามาสำรวจและประเมิน

คุณค่ า ก่ อนที่ จ ะทำ ร ายงาน เสนอคณะ

กรรมการมรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกในปี	1984	



จากข้อวิเคราะห์ของ	 IUCN	 นั้นเห็นว่า

เขตมรดกโลกอีกวาซูในฝั่งอาร์เจนตินานั้นมี
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คุณค่าร่วมกันกับบริเวณอุทยานแห่งชาติและ

น้ำตกอีกวาซูบนฝั่งบราซิล	 และยังเป็นเขตป่า

ฝนบนฝั่งแอตแลนติกที่อยู่ในภาวะอันตราย

อย่างมาก	 เพราะบริเวณป่าที่อยู่รายรอบ	

นอกเหนือเขตมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนไว้นั้น	

ถูกถางถากทำลายเพื่อใช้ในการเกษตรไปหมด

มานานแล้ว	 รวมทั้งป่าในเขตของประเทศ

ปารากวัยและในเขตประเทศบราซิลที่มี

ชายแดนติดกันด้วย	แต่ถึงแม้จะเหลือผืนป่าใน

เขตอนุรักษ์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้เท่าที่มี

อยู่นั้นก็ตาม	ก็ยังมีความสำคัญและเปราะบาง

มากเพราะมีสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม	 68	 ชนิด		

ผีเสื้อ	 250	 ชนิด	และนก	422	ชนิด	 เข้ามาอยู่

กันหนาแน่น	 (สำรวจยังไม่เสร็จสมบูรณ์)	 ซึ่ง

ร้อยละ	 44	 ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	

ในบริเวณนี้เป็นสัตว์ที่ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์		

และสัตว์	 83	 ชนิดเป็นสัตว์ถิ่นเดียวในป่า	

แอตแลนติก	



ส่วนพืชพันธุ์ไม้ซึ่งในระดับความสูงด้าน

บนของปา่จะเปน็ปา่รอ้นชืน้	 (humid	subtropical

deciduous	 forest)	 ส่วนป่าด้านล่างและ

บริเวณใกล้น้ำตกจะมีลักษณะเป็นป่าฝนร้อน	

(humid	 subtropical	 rain	 forest)	 มีพันธุ์ไม้	

หายากในโลกจำนวนมาก	รวมทั้งมีกล้วยไม้ป่า

มากกว่า	60	ชนิด	

ชื่อแม่น้ำและน้ำตกอีกวาซูนี้เป็นภาษา

อินเดียนถิ่นเดิมเผ่า	 Tupi-guarani	 แปลว่า	

“น้ำใหญ่”	 ซึ่งแม้ชาวสเปนที่เข้ามาสำรวจพบ

น้ำตกนี้ในปี	 1541	 จะได้พยายามตั้งชื่อเป็น

ภาษาสเปนว่า	 “Saltos	de	Santa	Maria”	แต่

ชื่อนี้ก็ไม่มีคนเรียกตาม	 ยังคงใช้ชื่อดั้งเดิม	

ของอินเดียนเจ้าของถิ่นอยู่จนทุกวันนี้	 แม้ว่า

ปัจจุบันอินเดียนถิ่นเดิมก็ไม่ได้เป็นประชากร

ส่วนใหญ่ในแถบนี้แล้วก็ตาม	 
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

สาธารณรัฐอาร์เจนตนิาตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้	 มีพรมแดนด้านตะวันตก	

ตดิกบัชลิ	ีดา้นเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอืตดิกบัปารากวยั	โบลเิวยี	และบราซลิ	ดา้นตะวนัออก

ติดกับอุรุกวัยและมหาสมุทรแอตแลนติก	มีพื้นที	่2.8	ล้านตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	5	เท่า

ของประเทศไทย	มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	2	ในอเมริกาใต้	รองจากบราซิล	และมีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ	 8	 ของโลก	 มีประชากรประมาณ	 40.1	 ล้านคน	 (	 ปี	 2552) เมืองหลวง	 คือ		

กรุงบัวโนสไอเรส	 (Buenos	Aires)	 ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ	ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ	92	 โปรแตสแตนท์ร้อยละ	2	ยิวร้อยละ	2	และอื่นๆ	

ร้อยละ	 4 เชื้อชาต	ิ ผิวขาว	 (ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสเปนและอิตาเลียน)	 ร้อยละ	 97	 และอื่นๆ		

(เมสติโซ	–	ผิวขาวผสมชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง	ชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง	และกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่

ชาวผวิขาว)	รอ้ยละ	3 อตัราการรูห้นงัสอื	รอ้ยละ	97.4 หนว่ยเงนิตรา เปโซ	อตัราการเจรญิ-

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 ร้อยละ	 0.5	 ระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ	 มี

ประธานาธิบดีเป็นประมุขที่มาจากการเลือกตั้ง	มีวาระ	4	ป ี 



*กองลาตินอเมริกา	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	กระทรวงการต่างประเทศ	(สิงหาคม	2553)	


ในตอนต่อไปจะเสนอเรื่องราวของมรดกโลกอีกวาซูในแดนของบราซิล 

* ข้อมูลทั่วไป 
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เอกอัครราชทูตหัวหน้าสำนักงานคณะผู้แทน
สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2553	 นายเดวิด		
ลิปแมน	 เอกอัครราชทูตหัวหน้าสำนักงาน	
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย		
ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 (นายชินวรณ์	 บุณยเกียรติ)	 เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาไทย
กับสหภาพยุโรป	 โดยเอกอัครราชทูตฯ	สหภาพ
ยุโรปประจำประเทศไทยได้ให้ความสนใจ	
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในจังหวัดชายแดน	
ภาคใต้	 เนื่องมาจากภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการ

เรียนการสอนคือภาษาไทย	 ขณะที่นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น	 (ยาวี)	 เป็น
ภาษาแม่	 ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของ
นักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานชาติ	 ซึ่งทาง
สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปฯ	 ยินดี
สนับสนุนการใช้ภาษามลายูถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอนควบคู่ไปกับภาษาไทย	 หรือ
จัดการศึกษาแบบทวิภาษา	 ในการนี้	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสนใจที่

จะสนบัสนนุ	และเนือ่งจากกระทรวงศกึษาธกิาร
ได้จัดครูสอนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานภาษาให้
กับนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นภาษาที่สาม	 โดยจัดให้
เป็นวิชาเลือกอยู่แล้ว	 หากสหภาพยุโรปจะ	
ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะ
อย่างต่อเนื่องด้วยก็จะเป็นการดี	 โดยจะยินดี
คัดเลือกโรงเรียนปอเนาะเพื่อเป็นโรงเรียน
นำร่องในการดำเนินความร่วมมือด้านการ
ศึกษาระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปต่อไป	

การอบรมสมัมนาครสูอน
ภาษาองักฤษครัง้ที่42
ประจำปี2553

เมื่อวันที่	 18	 ตุลาคม	 2553	 ปลัด
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นาง	
วราภรณ์	 สีหนาท	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการอบรม
สัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ	 ครั้งที่	 42	 ของ
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า
สหรฐัอเมรกิา	(เอ.ย.ูเอ.)	ณ	หอ้งประชมุ	เอ.ย.ูเอ.
ถนนราชดำริ	 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	
18	 -	 28	 ตุลาคม	 2553	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม

สัมมนาจำนวน	200	คน	ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียน
ของรัฐบาลและเอกชน	 รวมทั้งสถาบันอุดม-
ศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ	การ
อบรมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว	
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู/อาจารย์	
ศึกษานิเทศก์	 และผู้ทำหน้าที่สอนภาษา
อังกฤษในสถานศึกษาทุกระดับ	 สำหรับในปีนี้

จดัขึน้ในหวัขอ้	“Creativity in the Classroom”
ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ของผู้สอนภาษา
อังกฤษในด้านการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะกับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนอันจะเชื่อม
โยงไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สูง
ขึ้น	 โดยการอบรมจะเน้นการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติวิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ	ให้ดึงดูด
ใจผู้เรียน	

เกร็ดข่าวเกร็ดข่าว
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 วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ	ปีที่	8	ฉบับที่	1	

ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการใหญด่า้นการศกึษา
ขององคก์ารยเูนสโกเยีย่มคารวะ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร

เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2553	 นาย	 Tang	
Qian	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านการศึกษา
ขององค์การยูเนสโก	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานยูเนสโก	 กรุงเทพฯ	 ได้เข้าเยี่ยม
คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
(นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ)	ในโอกาสที่เดินทาง
มาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ	 UNESCO-
APEID	 ครั้งที่	 14	 ที่กรุงเทพฯ	 เพื่อขอหารือ	
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยและการเตรียมความพร้อมต่อการจัดการ
ประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน		
ครั้งที่	 10	 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน
มีนาคม	 2554	 ที่จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่ าวถึ ง
นโยบายในดา้นการศกึษา	คอื	นโยบาย	6	เดอืน

6	คุณภาพ	ได้แก่	การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ที่สองเป็นการเน้นการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพของผู้เรียน	การประกาศเรื่องคุณภาพ
การศึกษาในปีงบประมาณ	 2554	 เน้นการให้
ความรู้และการเสนอให้เป็นคนดี	 นโยบาย	
เรียนฟรี	 15	 ปี	 เน้นการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	
นโยบายคุณภาพเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต		
เน้น	 กศน.	 ตำบลเชื่อมการเรียนรู้ของคนใน
ชนบท	นโยบายคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ	
นโยบายคุณภาพของครูเพื่อสะท้อนเป้าหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน	และการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 ส่วนการเตรียม
ความพร้อมต่อการจัดการประชุมระดับสูงด้าน
การศึกษาเพื่อปวงชน	 ครั้งที่	 10	 รัฐบาลไทย

พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	 และเนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ	20	ปี	ของปฏิญญา
จอมเทียนนั้น	 เห็นควรมีการกราบบังคมทูล
เชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมด้วย	 ทั้งนี้	 ยูเนสโกเน้นว่าการประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการ
พัฒนาไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน	 โดยหัวข้อ
การประชุม	 คือ	 “20 ปี ภายหลังการประชุม
จอมเทียน”	 จะเป็นการทบทวนสิ่งที่ดำเนินการ
แล้วในช่วง	 20	 ปีหลังการประชุมจอมเทียน
จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป		

ทีป่รกึษาดา้นการศกึษานวิซแีลนดป์ระจำ
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตพ้บปะหารอื
กบัรองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เมื่อวันพุธที่	 27	ตุลาคม	2553	ที่ปรึกษา
ด้านการศึกษานิวซีแลนด์ประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เข้าพบปะหารือด้านความ
ร่วมมือทางการศึกษากับรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	 (นายสมบัติ	 สุวรรณพิทักษ์)	 โดย
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง
โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2015	
โดยการขอความร่วมมือจากมิตรประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่รวมทั้งนิวซีแลนด์	

เพื่อจัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถาน
ศึกษา	 โรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	 และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา	ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อสถาน
ศึกษาที่ต้องการครูแล้วจำนวน	 247	 แห่ง		
คาดว่ากระทรวงการต่างประเทศจะได้นำ
ข้อมูลไปหารือกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ต่อไป	ทั้งนี้	
ที่ปรึกษาด้านการศึกษานิวซีแลนด์ฯ	นั้นเห็นว่า
ในเรื่องการจัดส่งครูภาษาอังกฤษไปสอนที่
ประเทศไทยนั้นควรริ เริ่มด้วยการทำเป็น
โครงการนำร่องก่อนโดยอาจจะจัดส่งครูจาก

นิวซีแลนด์มาสอนที่ประเทศไทยจำนวน	 50	
คน	 และมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		
ก่อนที่จะปรับปรุงเพื่อขยายขอบเขตการดำเนิน
งานที่เป็นรูปธรรมต่อไป	 นอกจากนี้	 ยังได้	
กล่าวถึงโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้าน
อาชวีศกึษาของประเทศซึง่เดมิมจีำนวนมากกวา่	
600	 เกณฑ	์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนด	
หลกัเกณฑใ์หม	่ทัง้นี	้นวิซแีลนดม์คีวามตอ้งการ
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือต่างๆ	 ใน
กรอบของประชาคมอาเซียนด้วย	
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โครงการอบรมการใช้ICT
ทางการศึกษาให้แก่อาจารย์
คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่	 1	พฤศจิกายน	2553	 รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	 (ดร.สมบัติ	 สุวรรณ-
พิทักษ์)	 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้	
ICT	ทางการศกึษา	ใหแ้กอ่าจารยค์ณะครศุาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	หลักสูตร	Essentials	
V.10.1	 ของโครงการ	 Intel	 Teach	ณ	 คณะ	
ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของคณะ	
ครุศาสตร์ได้นำความรู้และทักษะด้านการใช้	
ICT	 ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน	
โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่		
1	 -	 5	 พฤศจิกายน	 2553	 มีอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน	 20	 แห่ง	 รวม		
28	 คน	 เข้าร่วมฝึกอบรม	 ในการนี้	 รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้กล่าวว่า	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามตั้ ง
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
รองรับการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการ
ศกึษาตาม	พ.ร.บ.	งบประมาณรายจา่ยประจำปี
2554	 ที่จัดสรรเงินไว้	 5	 ล้านบาท	 และได้รับ
การจัดสรรเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กทช.)	
จำนวน	100	ล้านบาท	ส่วนปีต่อไปให้กระทรวง
ศึกษาธิการโดยคณะกรรมการกองทุนทำแผน

ค่าใช้จ่ายเงินเพื่อจัดสรรเข้ากองทุนปีละ
ประมาณ	 500	 ล้านบาท	 แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมีคอมพิวเตอร์	
มากกว่าจำนวนเด็กที่มีอยู่แต่นำมาเพื่อใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ	 30	 เท่านั้น	 นอกจากนี้		
ผู้บริหารกว่าร้อยละ	 30	 ไม่ รู้ จักการใช้
คอมพิวเตอร์	 ดังนั้น	 การอบรมหลักสูตร	
Essentials	V.10.1	ของโครงการ	 Intel	Teach	
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนใน
การนำไปพัฒนาการ เรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป	

พธิเีปดิหอ้งสมดุและศนูย์
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ณโรงเรยีนบา้นเขาทะลุจงัหวดัชมุพร

เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 2553	 รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	 (นายกมล	 รอดคล้าย)		
ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด
และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โรงเรียนบ้าน
เขาทะลุ	 ต.เขาทะลุ	 อ.สวี	 จ.ชุมพร	 ความเป็น
มาของโครงการจัดสร้างห้องสมุดและศูนย์
เรียนรู้ตลอดชีวิต	ณ	 โรงเรียนบ้านเขาทะลุนั้น	
ริเริ่มขึ้นโดย	 ดร.จิม	 มาฮ์	 ว่าที่นายกสโมสร	
โรตารีอาไมเดล	ประเทศออสเตรเลีย	รองนายก
เทศมนตรี	 Armidale	 Dumaresq	 Council	
และเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัย	 New	 England	 และคุณ

นิภาภรณ์	 สีถาการ	 มาฮ์	 ภรรยาผู้ซึ่งเป็นศิษย์
เก่าของโรงเรียนบ้านเขาทะลุ	 โดยทั้งสองต่าง
เป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการศึกษาและ
กิจการเยาวชน	 รวมทั้งอุทิศตนให้กับโรงเรียน
อยู่ตลอดเวลาโดยการเป็นอาสาสมัครสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	 และได้เล็งเห็นถึง
ความจำเป็นของการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียน	 ครู	 และประชาชนในชุมชน
บ้านเขาทะลุได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ด้วยเหตุนี้	
ดร.จิม	 มาฮ์	 จึงได้ขอความอนุเคราะห์ด้าน	
เงินทุนจากสโมสรโรตารีอาไมเดล	 ตลอดจน	
จัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคเงินจากชาว

ออสเตรเลียผู้มีความสนใจ	 โดยเริ่มก่อสร้าง
ห้องสมุดฯโรงเรียนบ้านเขาทะลุเมื่อเดือน
มกราคม	2553	 ในวงเงินประมาณ	2,600,000	
บาท	 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	 2553	 ทั้งนี้	
ดร.จิม	 มาฮ์	 ได้ขอความอนุเคราะห์จาก
โรงเรียนว่าทุกวันที่	 26	 มกราคมของทุกปี	
ซึ่งเป็นวันชาติของประเทศออสเตรเลีย	 ขอให้
ทางโรงเรียนชักธงชาติของประเทศไทยและ
ออสเตรเลียขึ้นสู่ยอดเขาคู่กันเพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงความสัมพันธ์ที่ประเทศออสเตรเลียมีต่อ
ทางโรงเรียนบ้านเขาทะลุด้วย	


