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สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาขององคการซีมีโอคร้ังท่ี 41
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนคร้ังท่ี 1
วันท่ี 21-23 มีนาคม 2549 ณ ประเทศสิงคโปร

**************************

นายจาตุรนต  ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดเดินทางไปเขารวมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาขององคการซีมีโอ ครั้งที่ 41 และการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม 2549 ณ ประเทศสิงคโปร

วันที่ 21 มีนาคม 2549 ไดมีการประชมุรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 โดยนับเปนผลสืบเนื่องมา
จากการที่ประเทศไทยไดผลักดันใหมีการประชุม Retreat ของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่
ประเทศไทยและไดมีขอเสนอจากที่ประชุมใหมีการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนขึ้นในลักษณะ back-to-back กับ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีมีโอ ซึ่งที่ประชุมผูนําอาเซียน (ASEAN
Summit) ครั้งที่ 11 ที่มาเลเซีย เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบ

H.E.Prof.S.Jayakumar รองนายกรัฐมนตรแีหงสิงคโปร เปนประธานในพิธีเปดการประชุมซึ่งไดมี
พิธีรับประเทศ Timor-Leste เปนสมาชิกซีมีโอลําดับที่ 11 อยางเปนทางการ    ผูเขาประชุมประกอบดวยรัฐมนตรี
ศึกษาและเจาหนาที่ระดับสูงของประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศ ผูแทนจากประเทศสมาชิกสมทบไดแกออสเตรเลีย
แคนาดา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด  และนอรเวย   รวมท้ังเลขาธิการอาเซียน   ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการองคการซีมีโอ
และผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 15 ศูนย ผูแทนองคการระหวางประเทศที่มีความรวมมือกับซีมีโอ
เชน ยูเนสโก ยูนิเซฟ เปนตน
สาระสําคัญของการประชุม

การประชุมเริ่มตนดวยการประชุมหารือระหวางรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 ในเย็นวันที่ 21
มีนาคม 2549 โดยหารือในประเด็นที่กําหนดไวในกรอบความรวมมือ 5 หัวขอไดแก1) การสงเสริมความเปนอาเซียน
2) การสงเสริมเอกลักษณของอาเซียน 3) การสงเสริมทรัพยากรมนุษย 4) การสรางความเขมแข็งของเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  5) การประสานรวมมือกับองคการซีมีโอ

ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนเนนสาระสําคัญของการสงเสริมความเปนอาเซียนและสงเสริม
ความเปนเอกลักษณของอาเซียน โดยจะใหมีการศึกษาหาความรู แลกเปล่ียนความรูของผูเชี่ยวชาญในเรื่องความ
เปนอาเซียน  มีการสงเสริมพัฒนาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในแตละประเทศ  รวมท้ังความแตกตาง
ของวัฒนธรรมระหวางประเทศ    ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาควรมีการศึกษา และทําความเขาใจ รวมท้ังสงเสริม
ใหแตละประเทศสามารถที่จะใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหเปนประโยชน เพ่ือเปนจุดแข็งรวมกันของอาเซียน
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รมว.ศธ.ไทยไดเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เปล่ียนไปจากเดิมที่เนนเรื่อง
เทคนิคการเรียนการสอน      และความรูความสามารถในวิชาการตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป แตควรเนนการสง
เสริมแลกเปล่ียนความรูและประสบการณที่เกี่ยวกับเอกลักษณของอาเซียน หรือความเปนอาเซียนใหมากขึ้น ที่
ประชุมไดยอมรับความคิดดังกลาว โดยรัฐมนตรีศึกษาของสิงคโปรในฐานะประธานการประชุมรับที่จะเปนเจาภาพ
การประชุมผูเชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) ภายในป 2549 นี้เพ่ือผลักดันใหเปนรูปธรรมตอไป

สําหรับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาขององคการซีมีโอ ครั้งที่ 41 ไดปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ประชุมจากเดิม ที่เปนการนําเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการตาง ๆ และศูนยตาง ๆ เปนเพียงการนําเสนอ
การทํางาน ของ ประธานสภาซีเมค และสํานักเลขาธิการซีมีโอในรูปแบบที่กระชับและรวดเร็วกวาเดิม  และจัดใหมี
การประชุม Policy Forum เพ่ือเปดโอกาสใหรัฐมนตรีศึกษาฯของประเทศสมาชิกไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศสมาชิกไดใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ในการนี้รมว.ศธ.ไทย   ไดเสนอ
ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย ที่ไดประกาศใหป 2549 เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน
และเนนการสงเสริมใหเด็กคิดเปน วิเคราะหเปน สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังไดยกตัวอยาง
นโยบายการปรับเปล่ียนวิธีการสอนภาษาใหกับประชาชนที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม เชนกลุมชาติพันธุตาง ๆ
และประชาชนในจังหวัดภาคใต เปนตน มกีารสงเสริมใหเปล่ียนวิธีการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ มีการ
สอนภาษาไทยและภาษาแมควบคูกัน  นอกจากนี้ไดเสนอวาประเทศไทยใหความสําคัญตอ เรื่องอาชีวศึกษาที่
สนับสนุนใหประชาชนมีงานทําเพ่ือสนองความตองการของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการสงเสริมเรื่องอุดม
ศึกษาที่เนนเรื่องการเทียบคุณวุฒิ และการสงเสริมใหครู นักศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อน
บานและประเทศตาง ๆ

ที่ประชุมไดรวมจัดทํา Joint Statement ของการประชุมทั้ง 2 รวมกัน โดยมีสรุปผลดังนี้
1. การสงเสริมเอกลักษณของความเปนอาเซียน และการสรางชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
แมจะมีความหลากหลายของชนชาติตาง ๆ

โดยที่อาเซียนประกอบดวยสมาชิกที่มีเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ที่ประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน จึงเห็นพองตองกันวา จะตองสรางความเปนเอกลักษณของความเปนอาเซียนใหเกิดขึ้น
(ASEAN Identity) โดยนําบทเรียนและโอกาสจากประสบการณของประเทศสมาชิกเพ่ือจัดการเรื่องความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมและเชื้อชาติตาง ๆ   เนื่องจากพิจาณาเห็นวาการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมเอกลักษณใน
ภูมิภาคและสรางความเขาใจระหวางวัฒนธรรมและเชื้อชาติเพ่ือทําใหเกิดชุมชนที่เรียกวา ASEAN Socio-cultural
Community
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กิจกรรมและโครงการที่สงเสริมความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนของนักเรียนในภูมิภาคไดมี
ดําเนินการอยูแลวจํานวนมาก จึงควรสรางความตระหนักและความเขาใจระหวางกันอยางลึกซึ้งใหมากขึ้นโดยได
เสมอกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

(ก)  สงเสริมส่ือการศึกษาของประเทศสมาชิกในเรื่องของ ASEAN studies โดยใช ICT ในการ
พัฒนาและปรับขอมูลใหทันสมัย สํานักเลขาธิการอาเซียนจะรวมมือกับประเทศสมาชิกและสํานักเลขาธิการซีมีโอเพ่ือ
รวบรวมหนังสือที่จะเปนส่ือการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาเพื่อใชในโรงเรียนของประเทศสมาชิก

(ข)  สงเสริมกิจกรรมที่นํานักเรียนและครูอาเซียนมารวมมือกันเพ่ือสรางความตระหนักในความ
เปนอาเซียนและใหมีความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชนมากขึ้นเพ่ือสรางสัมพันธและสรางเอกลักษณของ
อาเซียนรวมกัน

(ค)  ริเริ่มและสงเสริมใหเกิดกระบวนการแบบคูขนานระหวางนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศ
สมาชิกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดผลที่เปนประโยชนอยางตอเนื่องและรายงานตอผูบริหารระดับนโยบาย  ทั้งนี้
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาของสิงคโปร (Institute of Southeast Asian Studies of Singapore) จะชวยใน
เรื่องการจัดทํางานวิจัยรวมกันและจัดประชุมเพ่ือหารือกันในเรื่องนี้เพ่ือนําขอเสนอแนะรายงานตอที่ประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่ประเทศอินโดนีเซียจะเปนเจาภาพในปหนา
2.  คุณภาพการศึกษา : การตอบสนองความสําคัญของการพัฒนาประเทศ

ในการประชมุ Policy Forum ของการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาซีมีโอ ครั้งที่ 41 ประเทศสมาชิก
ซีมีโอรับทราบถึงความกาวหนาของระบบการศึกษาของสิงคโปรที่ตอบสนองความจําเปนทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว รัฐมนตรีศึกษาของสมาชิกซีมีโอจึงไดหารือและแลกเปล่ียนความคิดระหวาง
กันเกี่ยวกับประสบการณและลําดับความสําคัญของแตละประเทศแลวเห็นชอบที่จะรวมมือกันใน 3 ดานดังนี้

(ก) การศึกษาดานภาษา( Language Education) ที่ประชุมรับทราบถึงส่ิงทาทายในการสอน
ภาษาแม ภาษาประจําชาติและภาษาอังกฤษ รัฐมนตรีศึกษาฯ จึงเห็นชอบถึงความจําเปนที่จะตองมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากประสบการณระหวางกัน รวมทั้งการใช IT ในการสอนภาษา

(ข)  เทคนิคและอาชีวศึกษา (Vocational/Technical Education ) รัฐมนตรีศึกษาฯ ตระหนักถึง
บทบาทสําคัญของเทคนิคและอาชีวศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเห็นชอบใหศึกษาวีถี
ทางที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและ best practices ระหวางประเทศสมาชิกใหมากขึ้น

(ค) การสรางความเปนผูนําใหผูบริหารโรงเรียน ( School Leadership ) ความเปนผูนําในโรง
เรียนเปนเรื่องสําคัญที่จะสงเสริมการศึกษาในโรงเรียน รัฐมนตรีศึกษาฯ เห็นชอบใหมีการคัดเลือกและฝกอบรมผู
บริหารระดับโรงเรียน ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรเสนอจะสนับสนุนดานงบประมาณแกผูบริหารโรงเรียนจากประเทศ
สมาชิกซีมีโอ ใหเขารวมใน International Leaders in Education Programme (ILEP) ที่สิงคโปรในเดือนกันยายน
2549 ซึ่งจะทําใหผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสนําเสนอความคิดในการเปนผูนําทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนขอคิด
เห็นเกี่ยวกับการสงเสริมนวัตกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนจากประเทศ
สมาชิกซีมีโอไดสรางเครือขายการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาฯ ไดขอใหเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาติดตามและประสานการ
ดําเนินงานตามขอเสนอรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาซีมีโอ ครั้งที่ 41 และขอให
เสนอความริเริ่มที่จะสงเสริมเอกลักษณอาเซียนในภูมิภาคตอที่ประชุมผูนําอาเซียนในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่
12 ที่ประเทศฟลิปปนสในเดือนธันวาคม 2549
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