
 
 

การประชุมสภารัฐมนตรศีึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 42 

และการประชุมรัฐมนตรศีึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 2 

ระหวางวันที ่13-16 มีนาคม 2550 

ณ บาหล ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
 

 
 การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 42 และการประชุม

รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2   จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 มีนาคม 2550   ณ บาหลี สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ในลักษณะ back-to-back  โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คือ บรูไน 

ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม และติมอร 

เลสเต สมาชิกสมทบ ไดแกออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด   นอรเวย และสเปน (สมาชิกใหม) โดยมี

ผูแทน UNESCO UNHABITAT UNICEF และหนวยงานที่เก่ียวของเปนผูสังเกตการณ รวม

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 147 คน 

 
  
           สําหรับสรุปสาระสําคัญของการประชุมมีดังตอไปนี ้

 1. พิธีเปดการประชุมสภารฐัมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีเมค) ครั้งท่ี 42 

มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดย ศาสตราจารย ดร. Bambang Sudibyo รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาแหงชาติของอินโดนีเซียเปนผูกลาวตอนรับและกลาวรายงานตอประธานซีเมค   ในขณะที่  

ดร. Tharman Shanmugaratnum  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร และประธานสภาซีเมค 

ไดกลาวขอบคณุรัฐบาล       และกระทรวงศึกษาแหงชาตขิองอินโดนีเซียทีร่ับเปนเจาภาพจัดการประชมุ 

ซีเมคครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที ่2  พรอมกลาววาซีมีโอเปนสมบัติล้ําคาของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นโดยศูนยและเครือขายระดับภูมิภาค

ซีมีโอ ไดชวยยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา และสนับสนุนความพยายามของสมาชิกในการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  ดร. Susilo Bambang Yudhoyono ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเปนประธานในพิธีเปด

การประชุม ไดกลาวปฐกถาพิเศษมีใจความวา ในป 2563 เอเชียตะวันออกเฉียงใตจะกาวยางสูการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญดวยการรวมตัวเปนชุมชนอาเซียน อยางไรก็ตามผูนําอาเซียนประสงคให
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เหตุการณดังกลาวเกิดเร็วขึ้นอีก 5 ป เปนป 2558  ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงประเทศ

และประชาชนในภูมิภาคใหแนนแฟนใกลชิดยิ่งข้ึน ดังน้ันซีมีโอและศูนยระดับภูมิภาคจะเปนกลไก

สําคัญในการสนับสนุนกระบวนการดังกลาวไดอยางดี  หลังจากนั้นไดกลาวถึงการจัดการศึกษาผาน

ส่ือดิจิตอลวามีบทบาทในการตระเตรียมคนสําหรับยุคโลกาภิวัตน อินโดนีเซียจึงใหความสําคัญ และ

ไดประกาศเปดตัวเครือขายระดับชาติวาดวย ICT เพ่ือการศึกษาเพื่อใหสอดรับกับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  รวมทั้งไดกลาวตอนรับสเปนในฐานะสมาชิกสมทบอันดับที่ 8 ของซีมีโอดวย 

  2. การเลือกประธานและรองประธานของการประชุมซีเมค ครั้งท่ี 42 

      ที่ประชุมมีมติเลือกศาสตราจารย ดร. Bambang Sudibyo รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาแหงชาติของอินโดนีเซีย และ Dato’ Sri Hishammuddin bin Tun Hussein 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียเปนประธานและรองประธานการประชุมซีเมค ครั้งที ่  42 

ตามลําดับ 

                      
 

                           3. ถอยแถลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประเทศตางๆ  

      ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับ

เกียรติใหเปนผูกลาวถอยแถลงเปนคนแรกเพื่อแสดงความยินดีตอศาสตราจารย ดร. Bambang 

Sudibyo รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาแหงชาติของอินโดนีเซีย ที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมฯ ใหทาํ

หนาที่ประธานการประชุมซีเมค ครั้งที ่ 42 และไดกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยทีต่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและใหความสําคัญแกสังคมที่มีคุณธรรมนําความรู รวมทั้งการบริหารจัดการที่เนน

เรื่องความโปรงใส ยุติธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตอจากนั้นหัวหนาคณะผูแทนจากประเทศ

สมาชิกอื่นๆ  สมาชิกสมทบ และผูสังเกตการณไดกลาวถอยแถลงตามลําดับ 

  4. การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น (Discussion Forum) ของศูนยระดับภูมภิาคซีมีโอ 

      ผูแทนจากศนูยระดับภูมิภาคของซีมีโอ 3 แหง ไดเสนอประเด็นเพื่อการหารือของ

ที่ประชุม ฯ  ดังน้ี 

      4.1 ศูนย SEAMEO RIHED  เสนอหัวขอ Quality Assurance in Higher Education 

โดยสรุปวาการประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสงเสริมความมั่นคงและความเปนปกแผน

เพ่ือสรางความตระหนักวาเปนสวนหนึ่งของภูมิภาค ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตจํานวนหนึ่งที่ไดใชระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาแลว อยางไรก็ตามการผลักดันจาก

รัฐบาลของสมาชิกอยางเปนรูปธรรมยังเปนส่ิงจําเปนเพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหลุลวงอยางมี

ประสิทธิภาพ SEAMEO RIHED จึงขอใหสภาซีเมคพิจารณาสนับสนุนโครงการพัฒนาแผนที่กรอบ

ดําเนินการเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพทางการศึกษาในภูมิภาค 
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  4.2 ศูนย SEAMEO SEARCA เสนอหัวขอ Higher Education in Rural 
Development and Poverty Reduction : Developing a Global Competitive Agriculture 
Curriculum for Southeast Asia โดยเสนอแนวคิดวาสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนดาน

เกษตรกรรมควรใหความมั่นใจแกสมาชิกวาไดผลิตบัณฑิตที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล

เพียบพรอมดวยความรูที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดังน้ัน ศูนยฯ จึงเสนอให

พัฒนาหลักสูตรแกนกลางดานเกษตรกรรมเพื่อประกันคุณภาพและเอื้อตอการถายโอนหนวยกิต

และการเคลื่อนยายทางวิชาการ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากสภาซีเมคเพื่อการขยายกรอบการ

ศึกษาวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งแกบัณฑิตสาขาเกษตรกรรมใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งในดานนวัตกรรม ทักษะผูประกอบการ การใชประโยชนจากความ

หลากหลายของทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอาเซียน รวมถึงการสงเสริม

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกอาเซียน 

       4.3 ศูนย SEAMEO SPAFA  เสนอเรื่อง Promoting a Southeast Asian Identity 

โดยมีแนวความคิดวาการกําหนดอัตลักษณของอาเซียน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเรื่อง

ออนไหว เน่ืองจากมีความหลากหลายทั้งในเรื่องชาติพันธุ ภาษา ศาสนา และการเมือง นอกจากนี้

กระแสโลกาภิวัตนยังกอใหเกิดภาวะพันธุทางและอิทธิพลขามวัฒนธรรม ดังน้ัน SEAMEO  SPAFA 

จึงไดเสนอแนวทางการกําหนดอัตลักษณของภูมิภาคโดยมุงเนนที่เปาหมายที่สมาชิกเห็นพอง

ตองกันเพื่อการกําหนดวิสัยทัศนรวมในการยอมรับความหลากหลายในเรื่องตางๆ ที่มีอยูใน

ภูมิภาค 

  ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง   และนําไปสูประเด็นเพื่อการพิจารณาใน 

อนาคตเชน การสงเสริมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการของสถาบันทางการศึกษา  การ

สํารวจโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางดานอาชีวศึกษา/เทคนิคทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม  การเรงรัดเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยการจัดทําความตกลงดาน

มาตรฐานในสาขาวิชาเฉพาะ เชนดานเกษตรกรรม ฯลฯ 

   5.การประชุมนโยบายดานการศึกษา (Policy Forum) เรื่อง Integrating ICT for  
Better Quality and Values of Education  
  ผูแทนจากประเทศอินโดนีเซียไดนําเสนอขอริเริ่มดาน ICT เพ่ือการศึกษาที่มี

คุณภาพ และจริยธรรม เพ่ือใหภาพรวมของการจัดการศึกษาของอินโดนีเซียในปจจุบัน ความ

ตองการ ส่ิงทาทาย และเปาหมาย ในพัฒนาการโอกาสเขาถึงและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก

ประชาชน รวมถึงกําหนดกรอบนโยบายการบูรณาการ ICT กับการศึกษา  ยุทธศาสตร 

องคประกอบหลักของโครงการ และการนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

  ตอจากนั้นผูแทนจากประเทศสมาชิกที่ ไดรับเชิญใหแสดงขอคิดเห็นจาก

ประสบการณที่มี อาทิผูแทนจากสิงคโปรกลาวถึงแผนแมบทดาน ICT เพ่ือการศึกษาของสิงคโปรที่

แบงออกเปนสองระยะ  ระยะแรกเริ่มในป 2540 จะครอบคลุมองคประกอบใน 4 มิติ คือ หลักสูตร

และการประเมินผล ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู การพัฒนาครู รวมถึงส่ิงกอสรางดานกายภาพและ

เทคนิค สวนระยะที่สองไดเริ่มในป 2545-2551 เปนขั้นตอนการบูรณาการ ICT กับหลักสูตการเรียน

การสอนเพื่อนําไปสูการเรียนรูอยางแทจริง ในขณะที่ผูแทนออสเตรเลียกลาวถึงความจําเปนใน



 4 

การประยุกต ICT กับการเรียนการสอนและการฝกอบรมครูใหสามารถใช ICT อยางมี

ประสิทธิภาพ สวนผูแทนแคนาดา ไดหยิบยกตัวอยางการบูรณาการ ICT กับยุทธศาสตรดาน

การศึกษาเพื่อใหที่ประชุมไดเห็นภาพอยางชัดเจน ในชวงทายผูแทนจากบรูไน ดารุสซาลาม เสนอ

วาสํานักเลขาธิการซีมีโอตองทําการสํารวจสถานการณการบูรณาการ ICT กับการศึกษาของ

ภูมิภาคเพื่อรัฐมนตรีจะไดรับทราบถึงความเขมแข็งและศักยภาพของแตละประเทศ โดยในการ

ประชุมครั้งตอไปสมควรบรรจุเรื่อง ICT เพ่ือการศึกษาไวในวาระการประชุมดวย  

  ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นําเสนอโครงการอินเทอรเนต

สรางสรรคและปลอดภัยเพื่อเยาวชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใหสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และ

องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชนเขามามีสวนรวม เพ่ือหาวิธีปองกันภัยออนไลนใน

โรงเรียนอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม ดวยการใชโปรแกรมติดตั้งในเครือขายเพื่อควบคุมเวปไซตที่

ไมเหมาะสม ทั้งน้ีจะมีการจัดหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน การประเมินผล และ

กําหนดชี้วัดมาตรฐานซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา นอกจากนี้ยังไดเสนอ

จัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อสํารวจแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งไดรับความสนใจและการ

สนับสนุนจากที่ประชุมเปนอยางยิ่ง 

  ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน ICT คูขนานกับการประชุม 

ซีเมคครั้งที่ 43  ที่ประเทศมาเลเซีย เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของไดแลกเปลีย่นขอคดิเหน็เกีย่วกบั

การใช ICT เพ่ือการศึกษาโดยมีเปาหมายใหนโยบายตางๆ ไปถึงผูปฏิบัติอยางแทจริง 

  6. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งท่ี 2   จัดขึ้นในชวงเชาของวันที่  

16 มีนาคม 2550 โดยมีรัฐมนตรีจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเขารวมประชุม ทั้งนี้เจาภาพได

จัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของอาเซียน (SOMED) ครั้งที่ 2   ในชวงบายของวันที่ 15 มีนาคม 

2550 เพ่ือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนลวงหนาดวย  

 

     

   

      ในการนี้ ที่ประชุมไดรับทราบผลการประชุมเตรียมการของ SOMED เพ่ือติดตาม

การดําเนินงานตามมติของที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1ที่สิงคโปร  เม่ือปที่ผานมา ใน 4 

ประเด็น คือกรอบความรวมมือระหวางอาเซียนและซีมีโอ การสงเสริมความเปนอาเซียนแกนักเรียน

โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน  การสรางมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
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  7. ที่ประชุมไดรับทราบถึงผลการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (ASEAN+3) ที่เนน

การศึกษาไวในกฎบัตรอาเซียนเพื่อทําใหอาเซียนมีประชาชนเปนศูนยกลาง ทั้งน้ีกรอบการ

ดําเนินงานดังกลาวประสงคใหอาเซียนรวมตัวกันเปนปกแผน รวมทั้งเปนผูนําในการจัดทําความ

รวมมือ และกําหนดใหการศึกษาอยูในความสําคัญระดับตนของอาเซียน 

  ในการนี้ที่ประชุมไดพิจารณาถึงแนวทางในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกอาเซียนอาทิสมาชิกสมทบของซีมีโอ ประเทศคูเจรจาของอาเซียน การใชประโยชนจากศูนย

ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และสํานักเลขาธิการซีมีโอและอาเซียน 

  8. ที่ประชุมมีความเห็นวาควรไดมีการใสขอบทดานการศึกษาไวในกฎบัตรอาเซียน

ดวยเนื่องจากมีบทบาทในการเสริมสรางความตระหนักและอัตลักษณของอาเซียน ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย และสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน  นอกจากนี้

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของอาเซียน และความรวมมือดานวิทยาศาตรและคณิตศาสตรควร

ไดรับการสนับสนุนในฐานะกิจกรรมที่รองรับวัตถุประสงคขางตน 

  9.ถอยแถลงของการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

(SEAMEC) คร้ังท่ี 42 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASED) ครั้งท่ี 2 : การสงเสริมความ

รวมมือดานการศึกษาเพื่อสรางชุมชนอาเซียนที่เขมแข็ง สงบสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนอาเซียน  มีสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

        9.1 รัฐมนตรีเห็นสมควรใหเพ่ิมขอบทดานการศึกษาไวในกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) เนื่องจากมีบทบาทสําคัญในการเตรียมพลเมืองอาเซียนทุกดาน โดยเฉพาะการ

สงเสริมอัตลักษณของอาเซียน และการสรางชุมชนเศรษฐกิจที่แขงขันได  

        9.2 รัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน ที่ไดเริ่ม

ตั้งแตป 2543 ตอ เพ่ือสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนอาเซียน โดยมาเลเซีย สิงคโปร 

ไทย  ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน ดารุสซาลาม ตอบรับการเปนเจาภาพตามลําดับ และจะ

เริ่มตั้งแต 2551 เปนตนไป 

       9.3 รัฐมนตรีเห็นชอบใหจัดตั้งเครือขายวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาของอาเซียน เพ่ือชวยแบงปนความรูและประสบการณการเรียนการสอนใน

เรื่องดังกลาว 

        9.4 รัฐมนตรีสงเสริมความรวมมือระหวางซีมีโอและอาเซียนในสามสาขา 

คือการสรางความเปนอาเซียนระหวางนักเรียน การเสริมสรางทรัพยากรมนุษยอาเซียนในดาน

การศึกษา และการเพิ่มความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  

         9.5  รัฐมนตรีเห็นชอบใหขยายความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคู

เจรจาตามมติของที่ประชุมสุดยอดผูนําเอเชียตะวันออก (อาเซียน+3) ที่ใหรวมการศึกษาไวในกรอบ

ความรวมมือกับอาเซียน โดยใหสํารวจความเปนไปไดในการจัดทําความรวมมือกับสมาชิกใน

ดานการฝกอบรมครู การเรียนการสอนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การศึกษาดานเทคนิค

และอาชีวศึกษา และการใช ICT เพ่ือการศึกษา 

          9.6 การประชุมซีเมค ครั้งที่ 43 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้ง

ที่ 3 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2551 ที่ประเทศมาเลเซีย 
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  10. ในระหวางการประชุมซีเมค ครั้งที่ 42 เจาภาพไดเปดโอกาสใหสมาชิกหารือ

ทวิภาคีวาดวยความรวมมือดานการศึกษาระหวางกันดวย โดยประเทศไทยไดหารือทวิภาคีกับ

ประเทศตางๆ ดังน้ี 

 

    

   

                   10.1 กัมพูชา 

                       นาย Im Sethy รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬา 

ของกัมพูชา ไดกลาวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่ไดใหความชวยเหลือดานการศึกษา

ของกัมพูชามาโดยตลอดและไดเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไปเยือน

กัมพูชาในโอกาสตอไปดวย 

 
            12.2  ติมอร เลสเต 

                           นาย Victor da Conceicao ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการของติมอร เลสเต ไดแจงความสนใจดานโรคเมืองรอน ซึ่งประเทศไทย

ประสบความสําเร็จและมีประสบการณในเรื่องน้ีเปนอยางดี เชน มาเลเรีย  HIV/AIDS ฯลฯ 

จึงใครขอใหไทยมอบทุนในเรื่องนี้ดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยแจงวา

ศูนยเวชศาสตรเขตรอนของซีมีโอที่ตั้งอยูในประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมอยูเสมอ และอาจ

ขอความรวมมือในเรื่องดังกลาวผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได พรอมรับจะ

ศึกษาความเปนไปไดในการใหทุนการศึกษา และทุนฝกอบรมระยะสั้น/ระยะปานกลางให  

                      12.3 บรูไน 

                        นาย Pehin Dato Abdul Rahman Taib รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศบรูไน แจงวามีความสนใจเรื่องอาชีวศึกษา เน่ืองจากไทยมี

ความเขมแข็งดานเกษตรกรรม   นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องไทยศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาษาไทย การพัฒนาดานโรงเรียนกีฬาซึ่งไทยมีอยู 17 แหง และความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับโรงเรียนของทั้งสองประเทศ  ในการนี้ฝายบรูไนเสนอใหมีการยกราง MOU 

รวมกันและจัดตั้งคณะทํางานรวม (Joint Working Group) เพ่ือหารือในรายละเอียดตอไป 

 12.4 มาเลเซีย 

                   Dato’ Sri Hishamuddin Tun Hussein รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย กลาวชื่นชมไทยวาเปนประเทศแบบอยางที่ดีในการจัด

การศึกษาหลาย ๆ ดาน และกลาวชมการนําเสนอเรื่องการบูรณาการ ICT กับการสอน

จริยธรรมในโรงเรียนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยไดนําเสนอระหวางการ
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ประชุม มาเลเซียในฐานะเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาฯ ครั้งที่ 43 ในปหนา จะ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญ ดาน ICT กอนการประชุมฯดังกลาวดวย จึงใคร

เรียนเชิญประเทศไทยเปนผูนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรในเรื่องนี้   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกลาวตอบรับคําเชิญ พรอมหารือถึงการนํา

คณะผูบริหารระดับสูงของไทยไปเยือนมาเลเซียเพื่อศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับนโยบายของ

มาเลเซียในการจัดการดานอิสลามศึกษา และดูงานดานการสอนในโรงเรียนสอนศาสนา

ของมาเลเซียที่ประสบความสําเร็จ ในการนี้รัฐมนตรีศึกษาของมาเลเซียแจงวายินดีรวมมือ

กับประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 
 

 
   
 
 

  

 
 
 
 

 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะผูแทนไทย 

1. อินโดนีเซีย เจาภาพจัดการประชุมครั้งน้ี ใหความสําคัญแกการศึกษาเปนอยาง

มากโดยประธานาธิบดีของอินโดนีเซียใหเกียรตริับเปนประธานเปดการประชุมฯ ดวย ดังน้ันใน

ป 2552 ซึ่งไทยจะเปนเจาภาพจดัการประชุม SEAMEC ครั้งที่ 44 และการประชมุ ASED ครั้ง

ที่ 4 จะตองเตรียมการในเรื่องดังกลาวอยางดดีวย 

2.การประชุมในลักษณะ Discussion Forum และ Policy Forum เปนการเปด

ประเด็นทางการศกึษาในระดบันโยบายที่สําคัญเพื่อใหรฐัมนตรไีดนาํเสนอและแลกเปลีย่นขอคดิเห็น

เพ่ือรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

3.การจัดการหารือทวิภาคีระหวางประเทศเพื่อนบานและสมาชิกซีมีโออื่นในระหวาง

การประชุมซีเมค เปนเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไทยเนื่องจากสามารถผลักดันโครงการ

และกิจกรรมตางๆ ใหเปนประโยชนตอไป 

 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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