
 
 

   การประชุมระดบัภมูิภาค 
เร่ืองคณุภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ของประเทศสมาชกิซีมีโอ 
31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550  

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิต้ี  จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

 
 

ความเปนมา 
      โครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ  

เกิดขึ้นจากความริเร่ิมของกระทรวงศึกษาธิการไทย ที่ไดเสนอโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค
วาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอขึ้น ในระหวางการประชุมสภารัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันเฉียงใต(ซีเมค) ครั้งที่ 37 เม่ือป 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอมา
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึ ก ษ า ข อ ง
ประเทศสมาชิกซี มีโอ ทั้ ง หมด ได ร ว ม
กันลงนามในปฏิญญา ข อ ง ซี มี โ อ เ พ่ื อ
ผนึกความรวมมือในการ พัฒนาคุณภาพ
และความเสมอภาคทาง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ภู มิ ภ า ค จุดเนนสําคัญของ
โครงการ 5 ประการ ไดแก การจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐานและวิธีการมีสวนรวมของบุคลากร เน้ือหาหลักสูตรและสื่อ การเรียน 
การสอน สภาพแวดลอมในการเรียน การสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน และการมี
สวนรวมของชุมชน มีเปาหมายเพื่อใหเครือขายในประเทศสมาชิกของซีมีโอ ไดรวมกันพัฒนา
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 

จุดเนนสําคญัของโครงการ 5 ประการ ไดแก 
การจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและวิธีการมีสวนรวมของบุคลากร เนื้อหา

หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมในการเรียน 

การสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน 
และการมีสวนรวมของชุมชน 



การประชุมระดับภูมิภาคเร่ืองคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ระหวาง

วันที่ 31 กรกฏาคม – 3 กันยายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 
ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน จากประเทศสมาชิก
ซีมีโอ จํานวน 10 ประเทศ ไดแก บูรไน กัมพูชา พมา ลาว ฟลิปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม 
สิงคโปร มาเลเซีย และไทย  รวมผูเขาประชุม จํานวน 252 คน 
 

พิธีเปดการประชุม 
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ไดกลาวถึงความสําคัญ

โครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ 
(QEE) ซึ่งประเทศไทยเปนผูริเร่ิมจัดตั้งขึ้นในระหวางการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย-
ตะวันออกเฉยีงใต (ซีเมค) ครั้งที ่ 37 เม่ือป 2545 ที่จังหวัดเชยีงใหม เพ่ือเสริมสรางการเปน
หุนสวนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกซีมีโอ อันจะนําไปสูกระบวนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและความเสมอภาพในภูมิภาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
The SEAMEO Declaration on Quality and Equity in Education in 
Southeast Asia at the 37th SEAMEO Council Conference in 2002, 
numerous activities have been implemented to encourage and promote 



more effective and efficient resource mobilization and the pooling of 
knowledge among schools in the region 
 
นอกจากนี้ ยังกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

อยาง

er 

to do just that.  Betw

from 201
 
านเลี้ยงตอนรับผูเขาประชุม โดยนักเรียนจากชลราษฎรอาํรุง 2 โรงเรียนสบเปง

ร 

แทนโรงเรียนของประเทศสมาชกิซีมีโอ รวมทั้ง
ป



รดําเนิน

อง

โดยเนนความสําคัญของสถานศึกษาและครูในการเสริมสรางความรู และขับเคลื่อนการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ อันจะนําไปสูการดํารงชีวิต และการพัฒนา ยั่งยืนของประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทาน ซึ่งปจจุบันมีโรงรียนนํารองในประเทศไทย
ประมาณ 80 แหง จัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาว และคาดหมายวาจะเพิ่มจํานวน
มากกวา  800  แหง ระหวางป 2551-2552 และสามารถดําเนินการไดทุกแหงในป 2554 
     So far this year, about 80 schools und

the Ministry have already jointed a pilot project  
een 2008 and 2009, the project will be expanded 

to cover 800 schools in all provinces and  
0 to 2011 to cover all schools nationwide 

ง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี และการจัดแสดง
นิทรรศกา ตามหลักการ QEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู
สถานศกึษาของประเทศไทย ทั้ง 10 ระเทศ  
ไดรวมกนัจัดนิทรรศการที่สะทอนความกาวหนา
ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรยีนภายใต
หลักการ QEE ประกอบดวยดวยการกา
กิจกรรมภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการศกึษาของผูพิการ การมีสวนรวมข



ชุมชน ประชาธิปไตยในโรงเรียน การนําเทคโนโลยีชวยในการเรียนการสอน การบูรณาการเรียนการ
สอนเขากบัคานิยมทองถิน่ในแตละประเทศ เปนตน 
 
การบรรยายเรื่องความรวมมือในโครงการ QEE ระหวางประเทศสมาชิกซีมีโอ  
โดย Mr. Benito Benoza เจาหนาที่โครงการ สํานักเลขาธิการองคการ      
ซีมีโอ 

 

 
 
การเสนอรายงานความกาวหนาเก่ียวกับโครงการ QEE ของสมาชิกซีมีโอ  
ผูแทนประเทศสมาชกิซีมีโอ 10 ประเทศ ไดรายงานความกาวหนาเกี่ยวกบัการดําเนินงานตาม
โครงการ QEE  โดยมี  Mr. Wahdi Yudhi รองผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ เปนประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศบูรไนรายงานกิจกรรมของโรงเรยีน Penyuluh Ke Jalan Yang Lurus ที่ใหความสาํคัญ
ของการใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการเรียนการสอนการเรยีนในทกุระดับ ทั้งภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวใหความสําคญัตอการรักษาความสะอาดใน
โรงเรยีน    
 
สหภาพพมาใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และสงเสริมการเรียนการ
สอนดานเทคนิคและอาชวีศกึษา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใหความสําคัญตอการพัฒนาการศกึษา  
อยางมีคุณภาพ เสมอภาค และการจดัการศึกษาตามหลักคณุธรรม ความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได  ประเทศมาเลเซยี จัดการเรยีนการสอนในสภาพแวดลอมธรรมชาติ  



 
ประเทศสงิคโปรใหความสนใจตอการสรางนวตักรรมทางการศึกษา การพัฒนาหลกัสูตรและส่ือการ
เรียนการสอน การพัฒนาผูนํานักเรยีนตามหลักการ TK Emerging Leaders Learning Model 

(ELLM) ประเทศกัมพูชา สงเสริมการศกึษาตลอดชีวติ พัฒนาหลักสตูรการเรียน การสอน  
การรักษาสุขพลานามัยของนักเรยีน การมีสวนรวมของชุมชน ประเทศฟลิปปนส สงเสริมการ
พัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอน และการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมนอก
หลักสตูรเพื่อเพ่ิมการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมบทบาทของนักเรยีนในการชวยเหลือสังคม ประเทศ
เวยีดนาม ใหความสาํคัญตอการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน การมสีวนรวมของชมุชน  
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรูของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยซึง่แบงการเสนอผลงานออกเปนกลุมโรงเรยีนภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก  
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคใต โดยในภาพรวมการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ 
QEE ในประเทศไทย ใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การให
ความเสมอภาคทางการศกึษาของชนทกุชาติที่อยูในประเทศไทย การมีสวนรวมของชมุชนในการจัด
การศึกษา และการสงเสริมใหนักเรียนทํากจิกรรมรวมกบัชมุชน การจัดการศกึษา 
ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และการนําคานยิมและประสบการณทองถิน่มาประยุกตใชกบั
การเรียน นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอ SEAT model ที่การจัดการศกึษาใหความสาํคัญตอนักเรยีน 
(Student) สภาพแวดลอม (Environment) กิจกรรม (Activities) และเคร่ืองมือสําหรับการเรียน 
การสอน  (Tools) เพ่ือสรางเสริมประสบการณและสรางอาชีพ แกผูเรียน   
  
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่  
- การเขาเยี่ยมชมงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2550 ภาคกลาง ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี  
- การศึกษาดูงานพรอมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรมในศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแบบ
ธรรมชาติ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทาน   
ใหจัดตั้งเปนสถานศึกษาใหความรูและฝกฝนทักษะอาชีพใหกับประชาชน 
- การเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา 
ณ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการเยี่ยมชมสวนเสือศรีราชา ณ อําเภอศรีราชา ชลบุรี 



 
การบรรยายเรื่อง ชุมชน และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรียานุช    
พิบูลสราวุธ หัวหนาโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย  
 
 
 
 
 
 
 
วิทยากรไดกลาวถึงความหมายและความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการ
พัฒนาและบริหารประเทศตามแนวทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ที่เนนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีเพื่อเผชิญตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน พรอมยกตัวอยางพระจริยาวัตรอันงดงามของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการใชชีวิตอยางพอเพียง อันสมควร
เปนแบบอยางที่ดีตอการดํารงชีวิตอยางพอประมาณ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนดวย 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนําเสนอผลงานเรื่องการศึกษาเพี่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในชวงเชาของวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ผูเขารวมประชุม ไดรวมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยแบงการประชุมฯ เปน 3 กลุม ไดแก 
กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน  จากนั้นไดมีการนําเสนอผลงานของทั้ง 3 กลุมในชวง
บายวันเดียวกัน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีปดประชุม โดย นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ และ 
Mr.  Yudhi ไดกลาวขอบคุณผูเขาประชุม และสถานศึกษาที่ไดนํานิทรรศการมาจัดแสดงภายใน
บริเวณงาน  พรอมทั้งแสดงความชื่นชมตอความกาวหนาในการดําเนินโครงการ QEE ของ
ประเทศสมาชิกซีมีโอ และขอใหประเทศสมาชิกพัฒนาและขยายโครงการและเครือขาย QEE ให
กวางขวางขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางความรวมมือระหวางสมาชิก QEE และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานเวบไซด QEE และการเปนเจาภาพจัดการประชุม QEE ของประเทศสมาชิกซีมีโอ  ซึ่งสํานัก-
เลขาธิการองคการซีมีโอจะไดนําเรื่องดังกลาวเปนประเด็นการหารือในที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูง
ของซีมีโอในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวย  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

สํานักความสัมพันธตางประเทศ  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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